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 دحاو قس هنو ڪڪ تاروهطو هبع وب ثداوح نالوا هنف ایعوقو

 یشورس هاشنهشلواو لاف هدنخرف هاش داوا لاسو نینسم هج |

 توفصو هح رکف نیل هع رص راثا نالوا رادوم هدنران ازقا |

 رب دیو یار باب زا نالوا رک فص روما راک رپ نابي
 | هدنر ص۶ یر یھ كل ردنا ین اھ هاو طافتلا ندع اک زانآ
 هلزدیا روما تامهیپ دیلکس ف هس اتلانو ی دانم یک رغم مع
 اعلا ن انع ق سّشل اک ی راج هلواایتسمو زاتع نا قالا تب ||

 یاب ا طع ندیا روهط رابر ھه هدم هوا رح اع قح رداد وهو رهاب 19 5

 ۱ ییبدلوا ح ونس رارط هح ول هدن راةج لود ناخروم .دروار هک: اا ۱

 زه یاهب یب یالاکو جی وش هبعاد رابنو لیل ران ولا نعت |
 | یدب نوا زویکیا ن نخ رات قلا علا بودنامورت ی دادعتساو
 هدلاصت الا یدیا هیلع تاود ورب ند هن سرب یللا نعت هلک دنخ رات

 هرکص ندن وب یاصت هللا اشنا بولوا مقر هردان ملق "هد_یکچ هرزوا

 و نام رو هع دمو شد اتس همانهش كن رات رضح لاصخ

 ردلکد دعتسم ندهیهلا فاطلا كا رب رحت دنرپ شفن هلبا هګ رد

 | باي رالاو كثلا نع هناذ ىلاعت بابسالا بپسم پانج نامه
 شویج تایسارفا شوه كنشوه نارود ردنکساو نامزوبدخ

 نقال ناسحالاو ل دعلأت رها ن رهلاو نربلا ناطلس

 راودالارخایلا یی رلترضح هظرفو هبحاو عاقل هضرا ىف هلهاذغیاخ

 هلسهبهلا درهاف هوقیب رالودیادعابودبا رارق رب هدنرانطلسر رس

 | مفو اناوت نالوا هدن رلتل ادع تب اجب اس ر رو روععمو رم دم

 هلبتکوش یتوزفو رمع لوط ییاباروای اعرو

2 eu a تی سس 

 نا هدیا ر و رس ەم

 د

 | ةيلعل ا هلو دل اف خرولآ یدنفا فصاو دجال , رابخالاقب اقحو
 رقفلاذفمع ةيالمصلا تاديب ات ةفوفحم تلازال ةينايلا
 هرم اعلا عاطلارادب سشراو سرد | نجر ادبسع ريدقلاهير ءالآ ىلا

 فلاو نیتالادعبیشعو مسن مع كلذو
 ۱ ملفعلا نامش رهشق



 ی

 زاد ال _ءفوال وق ی هب راخ ادب دج نف نعبخ هخ راځ ||
 || هيلا هیماضم و عطرباس و جرا وتو . داف هیلا رب | ود
 م - تورو داماد نخاع خ ابا ازادفلکم هد راد وخما

۱ i) 
  ۶۱داش جو سس و هبجومد ون یر زوی ب

 م هنعانص تا و زند. ات ای ودوا )ین یی هبا رنونف هلضف

 و راته تبانتوا "هیت کت خا. ناغزا یراقف لا ها تا

 ۱۳۱ ارور :ینذباخرانع

 فا هلی نبط طاسح نپ وکدکبل ناوتان دیبع وب ص وصخ ا یلع

 یداضناب 3 توتا نيا اف اون یو دکب f هت و

 تلود؛ .بولوا قبقحتو ناسقنا تفابرا تم ىك یر ااا ڻاھخ
 | طظ الغاۋ ذیقعت ىك. هسفاراخزوم نالوبامو وشف كلذ اب “دا ەناع
 | عارباو ضقن قازف ۵ دنافرد «هلیلج نذوب کو منا ها مالک

 | لبا شونام وغو ىش وخ ظافلاو  سوکعمو لب كق ر لوو یر هل وا

 اوفا هفضح هللا ما زنا مدع نی هیت وکر اؤطا قز اقح و «تیبکح راتو
 لاج عف ابن اراک اع وب :ند اش وآ دا دفن و تاثتح تات زا

 Hf "هح ول هش هتیش اکن ییساصم نیب اف مچ لا جراد

n © 

 !قبافد لاسعا. باور و بش هع اضبک بتبع نالوا یایلتو ڈا زوز
 || تش اتنل اب ائ هی دو قتعر ولط رد مةن دو اکرم هلا کف
 |قلزنما هيلع تنکحاو `قالىخا ها وف و وب ی فی تفحص

 سم

 ناردم

 | راقد ر وب تاشو | ٠

 ا FOF OREN هدنراقح نار وزهو فیناصت باب را
 | كفالمیا نارایناهج ىززەناخاش حیا و هناک مار ایتخا قالوا
 | ابنسم هک ی لج یلاوتحا تنا بص ن ابنتم ین دل وا قاوبسه:تدنرب

 | اضراس کیدا تولبصحت زر نذخس فص و ناوغو تاذم هاچ
 ۱ وبا وا ناسف ۳۰ ۰۳

 یک نک قاروا مت زانتاعصو ..قیلطو عصف ماخ ناتنهرتلا
 ٤ | هجا. و خو فاضو آن ال یا رک اخیرا هش هکنلب و (قینا وزن والد

 !هیکلم دیاوق نالوا ی راننف عوض وخ و فاوتسربثکت و دادم فن

 | تلود ناشف شکن و ناج و ندنففدل واواک زدن اهاش لاخاو نخ وت

 شات. ۰ و
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 طم هرکص ندنوی رای درویب نانعفطع هبا ناشو تعشح لاک ||
 معظاذباذل نال وا حطه دنرآ ماع حیط-نالوا نز هنعط هسوواکیک

 باب یشاچو تمعن ریساد  یندوفدرش و یتغوریقف ابا یو
 ب ولک هن بام غ یا سس هليا یالابهش م ظعاردص . تولوا تدل ف ونض

 دیرادی ید مس یاول قار هل وا عظعت + نیم زب ریس هدنوپاتمهر وضحا

 اج رهش كولما نيب لبا فرنش و لضف ( هدماخ:) ىدلبا میلسن ||
 يڪ هفل اس ل ولم نوت ین ام دن ضعب هيا رس هبنبسح ن ال وا
 عفا وج و . هافناخ و هبل اع هینبا نالوا هلیسو هغمل وا داب هلیاربسخ

 هلابحم ال اب و تراس : ناشی درس نا ليم هت ادحا هاکن دابع و

 نامز زوره بولوا بک ند هنبلو تشخو -- بتم ندا رت وكنس |
 ندیهاظیفج هلو ا بایت كنم یاس اواز جاو. .تا رخ فرسشم هلبا
 یظانویل وتم هل روما تب وار هل ظر تانغقسه وا رسق هک هاب وش
 نام ز بودا داتا لک امقق و ر هل وقم وا ید هسالوا بص

 صاصتخا تلع« رظان و. : صاخ هی یوتم فّق و تاط وب ره م دارید

 لی ین ایا واش كن هس لادنم هنيا هاب الام ناد ةف توا وا

 تاریخ نج ةلوار لیدنو رت هلب يزاناو لال طا ندمعنک قوجو
 ةە الد ىلع ء اب .ندنابانم ندف !رشا اف ات شنا

 خیطمو هربرت اف رعو لضف باب راد وج ونالوا ثانیه ندی رک
 ییابیآیز دادعتسا نم رپ + ریس ن الوایلا تاتیلعت هعسشا
 ندزرکدثبآ ما رنلا ی رلپ ولق زیا يمت هلبا هی را نه هللا ناسحا و د و

 بودا جش وتو: ناب زن 7 هللا رج ن رافنصت "هحاند و فیل ات ناوت

 دزنا زیاد :هتمایف نماد و نا دی اب را اون لا را ودا یاب

 هلاکو سچ یا همه مطا زد راکشاینب دل وا راک و رایغص

 دوج ویدل وب ٠ دناهج مک هه ردبتلع دقایق تس رت كلمه

 هماقا و تلعو لبل د د سام اله هتم وفه . زدشمه هام ز هاش داب

 هلیسلج تاریخ ن انل وا رک د یرغ ن دنکیدلنا نحو ناب

 لنازت ن ال وا یرابیط هب هیلاع باو ٠ یراعان دنغلکت رظان و یل وثم

 یک دلبا ی وج در با ناپ یغیدلوایرا وتم و ماس ن دساردناو

 مادام ماد را الا لی زار هش ,ردر وسم ه دخ را ون تارنتجه|

 تلصحخ یکاوب یر هناک و لهزادنا هوک تمه كن ولت ر ضخ زاودلا تاللا

 لبس ةصلاخ تون هلاهلک ء السعا هک لب وش ب واوا لفاڪ پهن |
gS. ars 

ae yearn cge 
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 17 زر ساق

 |44 E ی در یداج شاپ |
 | هچرد هلت را دص *ورف یایکاو نوبامه رم یاطعا بوتلوا توعد |

 ید  قلماقىعاقەدنۆيامه یودرا تونلف نورا یرابتعاوردع

SEA eی  

 كب لیعاعما فثآر نالوا باكلا نشر ورب ندهنس چ اقرب م دنا ط تمم

 | ریکر یسلوا باکلا سر لعفلاب هاش هتیاردو تفادص لاک كنیدنفا
 | تم دخ « ذنلباوا هرخالا ىدا ءابش هنشردلوا رک زاری ری

 | یدنتلوا تیرقت ناک اک هبلاعبابو بب رطن ها هرو کک ذم
 تخاوم طدفر هد هنردا ) تداقس "هیاتسات نونا ځه یودرا کر ح

 | ندفدنلوا عیسوت یرانشنعم زباد كنس هلو مب زوتهنسهفیاط لوقا
 ندهنردآ هزروآ وطنم نوبامه طخ نالوا رو دص هتفافیش هرکص

 | «دهزخالا ی داج زطس ر هدبا لزانم عطقو لحام یطو . تکرخ

 | قاتوا نوجحما دیدج ردص ه دروک دم موب و لوصو هن همکح كخنوک

 ۱ یودرالاحر هلا صن رشت د یروکدم لد یفادرف بونلوا تصذ

 ۱ هرغ كح را تحرز زاندلنا ل وعشم هن افتلاو شسزا ون رظن ی واجه

 ۱ | عقر ند هر وکد مهلخ مع هنااراشم ر دنص سنج مو نالوا یّسارغ

 || قير یاول هدقدلوا لالعبا زادنآ هیاس هنس هن رو راو: "لافنا
 ۱ ریاسو فارشالا تیقنو یدنفا مالسالا حش نالوا هدننآ نوا لانقتسا

 ن ذقدتلوا ادا عصةولص ها ما زک نیس رادمو لاو مانع رو دیس

 و رغوط هیاشاپ دوادو تکرخ ن دیار جنا هلایالا بنر «رکص
 اشاپدواد لدهتفووایخد ۍرلتزضح مانازاب رهش رلددلبا تع رع
 تارضحن یاوتلا تنه یاول هلبأ بوکر همادنا ےس قلبارب ن دیاری

 | هدسارصصاشاپدا بلا لابقتسالاصلاو میظعق هو ین الادیس
 تکوش نکفالط هتن ز هناهاش قاطن از وخ قاثوا نالوا تصن

 ول وامه تاذیانک ردهدنفع تحارتسا داسو یار اکابر و و
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 ۳ دن لاشکآد یارمسنالوا فرشلا تیز ورسخ باتاع باتو فی 9
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 هد رادص ما دز تم ر 3

 میل ,یدیشلوا روم هتماقا ه دسودر فا یتقو مط هجر و ۰

 دم ناب دصاقم نیمات ن دند نم دد یک سیل اهآ هزوم هدخوآ ||

 هان هدعهلا ید ی دب ناشکسب اوا رس كل یترهٌو ناش هلبآ ۱

 :هدرال ضغب پولوا مرڪاراد رسو مرکم هلبا نواس رہ ماا

(FY) 

 بووا هانی ر لعاح هرز زای ا شکر یاس هلن رلتلاا

 ا وا ا ا ۱۳9 « دنحش ۳ ناک
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 قرهنلوا ناسا یلاعو لزرع« دیکیا ناسکسو رو :فو جارت هتسپاپ

 ايسار هروب و هبنښود يل نخ نییعت هنسس مس

  aرو ات اوج زا ۱

 أ تقاع هللا بایسنا نالوا طسب هدالا نکیشعا ماتعا یرفظو زوف
 تولوا ,پراس ءرو رضالب نکسع نالوا هدتشابو :بلاغ نعد |

 عوقو تکی عومه رب ینم « دّتفو بک نس «سصاح نع
 ظ داند شکمثک هرکص ن دن وکجاقریو ٠ ليم هح ص راحات پولو |

 ۱۱ | ناش لیمکت یرکدورکف اباد هقب ن دنیدلوا راکشاران منا

 ' یم لوا ترادص ر دب ولع با را هدر ڪ ص قیتح یني داوا قفوس |

 | ید یاس بوی لوبق هسک ق رما ابا نکا فان یزو ا

 یروهج YA هيلارا هلم , .یدلبا لید رڪ

 اان .مانیروعش بولوا تاو د سوماندوا عوقنو . تاطانس
 منو تکحالم یخ «دنلاسلباوا .یدیاماشیرب زورب تسرد

 !هداتشاب هدناوخ ردشعلوا عاما ندنناسا یتیدلوب لوص و هنفیط

 ها یربشرب نرخ رااو بوش تنا قاح لو نس

 یر نیت بولوا هام زوق هنسیکیا یس هیناو هنت قم چوآ
 لک ام قولام هلبا ك اسماو لخت ظرف سالا نيب ٠ ىب شع هش
 تا ن دش مظعا ر دص). ی دیا فوم هاراضتق | دنسالمو

 ععس لصاو یربسخ قافو كمطظعا ردص ( هریاس تداوخوا شاپ



Eosبیس تا  

 ۱ اما شا نالوا دوحوم هد دانا نرق هفلوا نر راد بحاصو

 ۱ 8 تد اعس هنانساو لاضتا 4هنزداو مخ هلبتف ضم لنچ یناوارف

 ٍ[هیزخو ملسن ه داتا لا روخ | رب ن دیا ووو ت دن |

 . برا ی كجا داش یاف وتع یدنلوا لاخ دا هو ابه
 و رق یلقن هلوبناتسسا نکیشلوا اخ یراوتم هده زدا رده

 1 س چرا هتل ڪج زارخ ید دونف یاضعا

 لا هه امو بنا كق ينا ابن رضا - ةکنآ هر اض

 ۱ ۱ i TR بش اصعالا تادللاو شبعلا امو عب اجالا
 ۲ د نا ڪش را شلك هنزبامه یو دوا ناش ابا هابا ین
 || عافك لوف ابونابق باق هة دس ضرع تیفیکو لو باوصتبا
 ۴ ۳ دز هاب فو هاورکهرروا تلدلک هلا ولفجب وا ا

 | تّولوا ىدى ناو بم رآ لیتو دننلد دنزوف كن اسشاب ةهادبق
 انفاس ناتا نالوا روغن و روض اھ اب رآ روی علطب

 | او نو ر عو ناب زو توت قرف بولوا روهظ نمجنا ||
 | قبو شوا ‹ قالا هپ هصاخ ن ار وشل س هدقدلوا كل ام هنس هکلع
 را یر بر قارتا یاسبقا راذبات رهف هلبا قلیغ اب
 .علعم قان رات زر ماپ بلادك لی وفا هوقو مرکعا
 ی عفو : جو لی بحالج ترازو هنر دة دنر ات وة لاو
 م ةلفاحم ردقب ككلددعتب < .:یصیلوا مشی

 تت لوطا دهیم اسظن داو لابا شع سع ابی اثو رمت
 دوسش اوا درز لوق ناتا لوبقع هلبارتب دن نخ راهطاو . درمان

ETNچ هم نسا قاقاخغ الق ناعررفاو :  

 اها هب یت اب جرف یسع ملنا باو دیا ابا لارا هلال اهن
 | هل انام 4 ردکخ هرزوآ یعوهقع نما تقی ف موبلک هل
 فنيات اما هتسهرادو ., نلمنف ف احن تننوض نالوا نان اشنا

 | ااو اراک هلبتلابا با عود بولوا بشم ةيلکسلاب ابد
 | ثدنوبیندنو نااثرد یابقا لاله هلنکل ره قش ناشلا ديلع ناطق
 | یک اپدوبلجنوهننوو لوطاانداو دا رشک بصاشم هرگتعا

 هرات بآ
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 اسودرب اسو مالفا لات کو ی رک ق ونص قالوا بی هم ۳

 ردق نوک نوارباخذ نالوا رخدم هدینعش یرتغ, ندنفب دلواقیصا عبط |

۳۲۰ ۹٩( 

 ,یودرا تک رح ) یدلوا دیاعو مجاز هنف رط نادغب بوردلاق
 e ئالم هلآ هب یھ بعاش وب ندا هنس چاقو ( تونه

 ۱أ تش اداور يفيق وتو ثکم بیس البا هدرا دچ .دعب)هف یلود لاج رو

 هبا تک نح تع اشا هلن خلوا هان ىج هبعاافو هرکسع||

 یکی كنيلو الا ی داج' بتودباتحرف هند مرکخزس ین لس

 هد هېځ بوصنم هد هش راځو. تضادن مارح ندږنعش ین وک
 امبح اص ىلج اوتلا تد اعس یاول.. ..یداوا تح ارتسا رب ک ةفقو ۱

 لیمحتهنس هبرعو میدوتهنس هقودنص هززوا نو اف یاب قلا لضفا |

 نوکر و لع قوس هنناج هتردا مظعار دص ةرکص ن د ڪک دج

 راي دلبا م دف كي رحم ةرزوا راغ دف ببترت یخدولفحوا ء ۱ |

 نا دنت 19 كلامو سانا

 موم ېم ندنتربغ طرف هلیعوقو تم زه اضعپو ت رمن اضعب هدننامز |
 | لا ضرب "هدینسر هلبا ص اسما ری اتسو ے٥ تلغ ككر .کوا|

 لکا هیلکللاب هدنتفرافم تعابس یا ند تش هک لب وش بولوا مونا

 الا هن بولوا ع تنم ناوتو بات نادنحراوجو اوو عطقتم ند رمش ۱
 كن ودرا هللا لوصو هب هب یهر قر هل اف تعاس یکنا هدانا نر ةسوا
 ناور هل تح رازه هب ود را یسادیفو " ناف خاس هنااا

 كنيلوالا یداجبیدی-_ٹعا نایب یتسلوا قارتوا نوکحرب ق ز هلو ||
 نقص کار وا نا ناو تغ نوک نت یا رک
 :یدلوا اشک لاب هنعدق یوامو ادج ندنت سفقیور ع سم هدهار
 هدتعاس ینا زوتواو . لیمحت هب هب رع یلربک راب تفچ ثرد یشعف
 .هدندنچ یسهدلاو هدنس هج اس عم اج یکسا بونلوا لیصوت 4ب هنزدا
 | یدنلبو ن وجب قل اخ وُمع م انسا وسبوس هدنقحاو . نوفادم
 ا یاول نون امه نهم هلیرلتف ضم ن وامه یو درا نا سغنتم

 هنفط نويامه باکر تیفکو ٠ ںیاھغو عضو ةن قود نص
 رادلام كنتارضح ما طع ی ارزو بلا راشه یدنلوا رب رحنوضرع

 هتسسسع بس سم سس



۳ 

(eR) 

 هوس مولعم یکی دتا معهی رور ئر ږوب "تب ول و انوغروي ۱

 ايس قرپ و ومما هددههلا بی زق ول هچغ هرادوا کز ورت نان ب اتش

 ۱ كنول دچک یکن دلبا لق ءا توو بص راتهطا.ةلا انغتشا ندنت عع |

 ابوپییلع كه داز ندع مرڪضا راد ي ( یدنفا دم تّرع ندشن ||

 فاقعنا (تاداوح ضعب) یدلوا ل وص وم هني هيلا ی وهم تو, ۱

 ظفاح هی نیش اشاب لع ناتسغاطریزو یتسبلاو هنسوپ اب هنفی دلو |

 هعانتصخز نالبر و ندنویامه فرط اددح هرلضخ یخ تونلوا بک 0

 ]| هدتش یداقتنا هدسأف طورش ضعب نالوا ندنعون تفوم عن
 | و باب دا بر یقیدلوا ندنراتیصم تعط كا دخرضصت

 ۱ تلود هدرفس وب ول هم كل د ىلع ءاتنب تولوا در و |
 کت اضتقالا یبل ها توادع راهظا هب ول ةبسوز نالو | ی صجو
 هدودسحیطرشوبو . دنهع قاز هلوا نخ ینس هلو اقم ترش اسب
 یرلک دشا اوقد یدیشعا دیک انا وک هلی وس رکسع ضب

 هدر اج نالوا عقاو هليمصح هدف رط هنسه قلا هيلع تاود تولا

 | كرت هگرلنهخرد كیشک نیدلا نکلعو ناوتانو جم هنر اکنح

 | نب وشنو "كن ین هرب اس لود یب لع تلود ندف رطره تّولوا ناب ا
 ح دئارا ق ز هلو نماض 4 دادرتسا كع اف و ع الف ناثلوا كرام عمو

 | كلكم نویزو لب نیتماش دهنج ضعل ببسالبانکماراشعا قدر

 | يح ابضتقا لود ض ارغا ناسنلوا ن لب هد اب نکی ی ولعع ید

 | م اقماق )ا یدلبا ما رعلیصحت هلبا تض رق زاهتاو" ماعا تیام

 رج اع ندنحاسقما .دنلبتوص ص وصلنا یلعو . نوزفا ام ويف
 E GREE و

 یهاش دا رخ: د ر کک نلاوخ سه و ماقبنع ا كکب ترع نیما رهن
 | لوعماشاب م اقماق نوک یبتل | یمرکی كلرخالا عیبر هلال وات

 ندنلیف لااغت شا هثیع تماقا هد عش د فب اوف هل ۳ یا

 .هدنزب ولر ج د ماطع ی اررورپاس ن ال وا هدرا دحمسو نیت ع ۹ 3

 ۱ لاشراب بولیالویف تیحالص هجج اب اهحا یرادنسو لوصو نب زاد ید

 | هدیمر ده رک ار ادرس فرط هما دصت نا زالیماطعا نینخیط



) ۳۰۷ ( 
 - gems و

 ٠ه درا هبنرغ نمد ب ولوا توابفت ا نر 8

 | اشک ا «دکتج رولوا م یلعم لب هلغ> الع قدا یغیدل وا تنم هدیاغ |
 هل هب رو رض قاش فیلاکتو.. لاوما ف الا هلا دونچ فیاظوا
 أ ضوخ اب ب ولوا لال دتسا دیفهتسراو ... لالتخا دلو هدکلاع

 "موج لب اساو ثح ار هدبصو وهوم ترصنو یفظ هدکنج||
 | نادنیسشقن جج رتل وهج ی ولعموب ۰ هینوهوم یو رح بواوا | ۱

 ۱ یی دلوا ندنراتداعو میش كفالسا یامکس نالوآروما ناخ راک | 8

 ادقعنم هيف ان ڪام لا اضج ر ۰ .رد-شفاوا م رنصفت ہدنراب اک
 ی ودرا ن دنف طراصخ يم یر وصررب كنب را دنس هل اصع نالوا |

 لص احس مان طاسنا هب هلج ندنیفبک ولو لصاو هئوپ اسها
 رلصخ مو رر هما نقی دصق ندنفط مرکحا زادزنسب ول

 صر انبخاو تد وعراصخ مع هادایلادضب بوتلواریسق هنف را[
 |یدنفا یت اک.صکی ی دنلوا تراشاورب رم هرکسع نالوا هدفا رطا ۱ ۰

 ین زاوج حمص لتر وصوب و م دقت هپ یلعا »دس یرضحو ضزع
 هعطو را نمصتع یصخ ر ءان هت راڪڪ دلا ملس مالعا یالع

 .لیار ناففخ نالوا هدي ولف بواوا دوروزی رفرش نوب ابه طسخ
 ب ولوا عف دنمو ینتنم ددرت نالوا مّوهوم هد لص مو عفت

 دد *دازا هليا تدوع هی رلتطو اب یو ایاعرو + م رخو داق سکا
 4 زاوعلودلا نیب هاد دیک لع تافیصق ( چک ردغ )رلیدلوا و

 | كرا لود عبج یسب دعتو صرخ كتلو درب هرخا تالمو " نقل ما از

 نکیا رقم مسر كیا مازاتسا راع وع هب ی دسعتم رهفو قافتا ||
 لښپعو لوز ب وغرح روط وب ءذه هلال هدزانلود نالواثوذحیون|
 تیپ دصر هلی دصف یض راو نک اما ع انا ندرخا اھ دت طاو

 ,ةضعاز دجت ناف سوغللا مش نم ملظلا مظن بولوا لادا و رك |
 یلعو لوبحم هداسفو رش هک سان عب ابط هفوهفم . ملظب ال لملف |

 یا قلم راهظا هلبا تیلوغشم هدي اوف تیلطو دیاوز بلج ماودلا
 دف بحقو لو نهم لال دت ساو فیض زهق - ارد ولعم را ثاعرب

 هليا تملا تال ام ردت ی رب ندرلتلود هلا نخ یرلنلوا لب ام عیطلا ||
 | اوله قحار هليا هط قم ترم اعطت المو : توغ هن |
 نساسحا راتلو د نالوا ی رواحم یفیدلوا بار دملص «دلاس یتیدلوا |
 ,دوخابو دیدم هبیارا هعطقر ندنک اما یراقداوا داود یخه لبا |

1 
 ًا
/ 

۳۳۰۳ ran 
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 1 او فاکس ردق زوشب كس نالوا هدن راکز اوباش ب فدا

 ۳ ذوا هعشن ن دنفەدالف یداعا یدابا عطف ندروبنا رش و |
 دسر یدلوارادانف هرادیخز و داو افك

 داشع كنح ر دو تعاس چو | ین | هل راسعا را دشیآ ھ هبراح

 یراوس كيب یکیا انیمختو . یراط شها وخو قوش «زایواوم
 سبب ی ن را هناخ لوغ هرف كتعغد بو دبا یر اک ین ریشم لس
 ند هک م نايم هلبا ناتسن اج فسو نانس كون برای راوس و

 )چی ورخ ندراوبنارمش پولک تربغ ځد همالسا ناکهدایپ و ,  بیتجت
 | وادی دب هناعلاب هرافکی رلکدلنا ج ولو هراس زنم یرلکدشیا رفح ام دقفو |

 یدلوا بقه دنجراخ یسو درا هلا مظن ین رار واظن اخه هدف دلوا

 براق هثیراه اکنیعچب نشد نالوا « دنادیمو .  بلا مالسا نارب ره
 روضنع نیس دونحو رتابفیس لصانسن رفاک قوخ نق بولوا ||

 | کاش هرداق ترضح ٌهیطع بولک هنسازو  وننایش رفاظو
 | كنيلوالا ی دامج ( هیسنور لاش هاب ناصتخ ره عانا ) رایدلوا ||

 | تأق الم « دج رانبف هللا لاشرام یراصخ ع هبلع تلو د ین وکیجاذپ
 | ماظن ریکرارف هبت اكمل اب هل اضم داوف هلا ملی« لنا نخ بو ها

 | ترو بارشا یتفیدلاق قلص مر یربغ ندنو مغ رلکشع ئو لوا

nt ar 
er. roe. 

 و رکن لّوبق ثخ اببم ن دبا نارذک هدر هلاکو دب باوخ عطف
 | ثوریلفهدنم دنس هلباقما كب هحاوخ و ی زوا هل دا رنک نیفلط أغ نهو

 | خفج هیفلا ه اسل رخا دادض هب دخلوا قیدصت هحلق ىكب و شسرکو
 ۱ لاشرام هشب هدزوک ذم موو قوت هیادرف سلخ هللا هدافا مصعطع |

  هدارا قيلت هنانیتسا یساع دم كول هییسوز بونلوا دعا

 | یارب ذب یتدر ه دام روضق .یدنل وا قیدصت هرورطلا ه دکدید

 نالواهدهاشم ورندهنسقلاو ماتخاو دهم نفرط تادنس لماش

 | هقحال یدلوا ما اراو شیاسال دم هلی ماعنم بانخ لصف مالاونزا دک

 ۱ بونلوااغلا نیت یاعداو اتکا یم ده كتوریلق  دنس هلاکم شسرکب

 | هقالع عطقهیلع ثاودندم روو قم وا لیدعت و خرج ید تر اجت هدام

nےن <  

E ENE AE ATCاس تام  

 eR بت

 ها نیب یتداقعنا هدنفظ نیوکی ناو ؤو ۰ نیز هتفتضموب لازا

  |ةدولفا وا قددصنران وب لاخره تویلوا یتصار لاشرام . هدفدناوا

 1 ین هدان رک یکی هلی ران نزکی رک كابلوالایداخو ماظن

 | کم هنسو نکیآ ققحتلصم تلوهس یکی سان حلقه نم كم اغ



(۳۰۵) 
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 | شلاتسرا مدا.نزفرطوا بوب لا ید دمتش هکعا صدق نود
 ۱ تلود :ناکراربایسو ماظع یارزونالوا دوجومن نک دما نا

 هلاخو تفو « دق دنلوا نایمرد ۍ هدامصخرم نیبدت بودیاتووشم
 | قل وا: هللکم هلبا لاب غارف و, نادصتسا سكره لص تصمار ظن ||
 :ناباوراکخ ذن هلاشرام یطب ر هکں اب نوک شا للا نوا
 ]| واضخا یزرات ضخ مزکا رادیس دفا نمر هرکط ندقدنلوا
 و اندنع نع اد نن هدکدلیار ابخا نفح هنلوالاسرا هلا تالصحخ سو

 سو دنکو بص لوا صخرم بولبرپ و یس هی قابجناشف هکبآدنفکو
 ساسبلا « دنسنکیا بو دیا بنینکجهیلباتم رع هلن اونع ین نصخ رح
 هدنفرظ نوک ی کارو  تیور نکماامهم یرلجماوجو مزاواو تعاخ |
 یب ودا وا اتم كن کسع یکناب "نکن زایشلوا ۰ تع زع ةدامآ

 ود رد رخ ضح هسرولوا دقعنم همچون ره ملص و: . باوصتسا
 دمحا هداز فه یسبضاف و دزا ۰۰ زایدلبا ناوج رب رکت ن دف نطزه ||
 قازرلا دع امدقم هدف دنلوا . انصقتنا یرش هلو نش دنقاأ
 بو زاوج « دلاعیغیدل وا نک هطاضصم نال و رارف: دتفو یدخا |

 یزرباسو ولغجواو مالک عطف ويد ردبجاو ی دقع نوسرود ||
 تبویلبا ٠ مالا یصوصخ ىع نع دل راصخ رم هل مخ ول وا ید
 ذیسور راصخ ع ناسنلوا رکذ یتوک یلاصیصشچوا كنياوالا یدا-چب
 اهن الکی « ر وکدم تایفیک رایدلبا مامز فطع هنفرط یلاش رح دل

 ی اک ی نیکی بونلوا رضحم و صرع هن وامه تاکر اتاب و زجو
 انوا تف ید لوا لاسرا هلبا یدنفا قطصم یل هلال

 هنطق دا نطا بویلوا یلاخ ندکتح نکبا رّونوا هر کاذم ا

 كما جارخا مدآ ندوبن اش بودیا طباست یب را هفباتط قا قو
 ه دندنرد . قاوو قلاحو حاعزا یالسا ر ڪڪ اغ ةدنتروض

 ىلع ی انشا فسورب زو یشاب نابکس اقباس ندنا ماق هب هظفاح ما

 بو دیاجاتحاسم هب هلباقم هلیعو,شیراکدلبا حور توصاب لا

 ,داشنحا یسهلوفم عانا ردق زوبجوا هتنیعم اشاب لع ناتا |

 ا د سو سم

۳۹ 



 | كرخالامیر یدلواناشو هزار صاهلاراشم هخاناگلوابمآ

 :eys بینرت را وب اسط نمش د ینو ڪڪ ۍجنچ وا یکی
 مولصمنب دلواهر ز وا كنا بیرمس هتي رز وار وینا نش نادل وق |

 . |( تحار بس هداباوزو ادن رالد هفنطنه بولوابسق ودنیعب
 ٠ |االماو هبعت هنسارو رلوسنارشو اج زا و مچ اغ و و كنج باب را ندنا
 3 قحمهل وا قوش "هیعاد مچ وه هم السا نارام رس هل وقم وا تاونلوا

 ؟یسک ربع هللا یب ین تایطعللد هنهو ر کف سکے هو * ءتاقتلا

 2 وط ید نعد =- .یدنلبف تافاخشو تاب القنا عقد هقدلوا ندرانلوا

 ےس دلرپ وشنآندفرظورپ «راپ وطنالوا هدنلباقم بوک هنلزمم
 | یدلوا فقوتم هلا لمات خي رابط شب روپ و »فر صنم ةرخا فردط
 | نکا :قفحیمددلوا دوحوم « دان ,كح هدنا از

 | هو سا رهو ثغر هلازا ندنم ولق كن کسع "هفن اطقح با نچ ۱

 نقاب ادننمشدیراسلیاتابثراسهطا «دننر وص ولف فرسط
 زاوا فن كف نمد . رب دلوا ساغ عفن تیس هلا ساتحا |

 ماج نیلعت نالوا دعا ناول ا رم و قییضتو ك مابك

 | هیسور ابدل وا مار ار وا زانغتا هړاک ت اخ ةلبار اییخا یرفو وک
 | ندناسه تو نابن نه ضعب ی وتکم ندا دراوت ام دق كنلامشرام
 | تچ رت یر غ ندنخپ دملوا رابتعا هنس چ رتورظف وید:ردن رابع

 | لیضختیمالس یاجیسب رنه و د وبان انا جن وت هل ةسالوا هداوأ |

 فه رف :اسم ه دننچ هلام یز اوس تولوا.دوففم ندودرا نوجا

 2بلط بولیریدتاهچبوتر وب زم بوتکم هنسپهدا كلاشرام نالوا
 زوک دهرې هتل وام شم یلاسزا مدا+ نوا لص م اکم و ربخع
 هد هلباقم و لاسرا مدا ید ندنفرطم وک اوا درس ینوکی ج چ وا یجزکب
 ٠ ترار وان هللا لال دتسای لنصدا-قعنا ندنیفیک وب نشد تانل وب

 e هدنک ار هرلفرط راتو هن ردا راتدابالا وو كنج كر بوج

 كابیلکب بواب روک بس انم قوا هیجوت هرلرخایرارصن» ك ةمدخ
 | رب انين ع كل هقبلخ شابور هب یدنف نیک ین هقبلخ شاپ یبوتکم
 | ید فا یرپش ی د ام ادنیلخ یب اټک ادښتکو ۱ هيذننفا
 دوو ناوج كب ۳تا وا ا یدنل واهیج و
 ِگ بس سخ

 ںودا

 س

 a س
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Eتع دس ا اا  
 م الفا نت کح+ دقلارا ودا و

 ورابام.ظعاردصیبدمآ ویناک ادْفک و یی لکیو یسب رنک ا كناغلخ ا
 ۱ زایی هدانا: ى نفریجآ لی یناقلاب هلتط یدلبا تع نسع|
 ۱ ییونکم ما رب یا هل تل شف داف هیس وار :یدل وا هداشفا[

 یتدلواو, ناب ی فنر ول هّیبنور ۳

 ماول . یدلبا م دقت همظعا زدض بو ر ونک یر وب ژه ب ونکم|
 كنکر هو فق وتم مالساناک .دناعسپ كلذ «سصع ۶ نما ریپ فب یش
 نیکو ن ر چرت نتناج هن وا كن افلاب نیک هی ولوا ازم نم هتعاما ار
 ران طمات.دش + اک انہ دلاخ یرلکعدلبا عارم یعقوب دا

 عنطلاب تع یع هلبس وب بودا راخز یک یاسمن هز وغ یانو تشرد
 هلیک ر اذ هناخ ر سک نهو-الوخد هب وا ندنش ونورا ونا دو یقلم
 التیلخداناک ۰ دانسپ نالوا هدرلسرنم_«ناپدلوا هتتم لحاف بص رام
 هار تلود لاج ر ەلباىب رقت كم رک هب یم هلبا عا رفا ئ راست

 ندننتدلعوا ن کم تغ ع هلحرب ها هیجانی یخ رطا نشون بوولک ۱
 هسیا یرکه لابعو دالوا تالوا  د یو "نکن هایوپی |

 هقحم نيیضح ۰ تناك تم راهظانامه ٹول وارقوآرد

 ناج ولدزا یراص وصخ كا ند البو یادم اکو

 كني واوس» ناي هلی سفت هلو نارش یهو ر نک دایپو س

۱ 

 هد رها و تن واوا ماها هی هطظفانع ل نېج قرط راپ
 .رامطا اشاب نسح سکر چ هدقلا را وب ۰ یادی راب مات مادقآ ویش |
 :قردق « دک راعف نالوا مفا و ه دف هنس لا و. زانکو ن ونس

 تارا ز وباب یک ن اسما نکیشغا نارا تادالصم ام ر ذق ین هاشتا

 هخ رک |راذرس بودنا تاکش, كب هل ودناکراو " تیاکح یخی دلؤا |

 مارح قبح ر ناوشن هيلا ی م یاشاب هلت زازو بترو ماها هیت
 نیشن هخ هلا فب رشیاول كم رکا راد رشا «زکش ندنوپ:.یدنلبق|



 | رولتا باس هدلاح یجب دلوا لیاتقم هلا نکس شم هورک ند نیز رابعا
 رایدلبا اش اتعو ریس یکنح هدنراع اقم ها اع وغ هلوتو اسر ندهاووا |

Oh 
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 | ندنرپیمرکا راد ریس نکیا شقلتا رضاع كد یلع+اتنب " رایدلوا

 | هفی مش یاولرب ز نالوا نامطسعو لاصیاهنشابیرپک هی كب رحت |
 | یرلپ ربغزدنسبضعب كتلود لاجرو باب همدخو ادنالدوبد نوشاک
 || اهم یراریاس هلیس ایلخ راف"هف رطربو اسب ییودزا تویها تباجا
 رلیدلباهعچ | رمو هدواعم چر و هعلاطم تل ود ناهاوخبخ غب دلوا

 | ندنزب نشد توکی نیکی *لرخ الا عیب ر ( حمص داقعناو كنج عناخ

 || خرط نوک یار بولوا تلود ناکرادومشمهنبعلاب یکیدلبا تکرح
 || راسزتمو غلاب هکب یکتا نوا یرکسع یزو هلبا رلنلک ندقا طا
 | اغا ىلغ ینانسعاط هلسغل وا ع رافرمعو لام الام هئا هدا ید
 || رایزاوس نانلوا رکحذ اشاب نایلس لناصبلناو اثتاب نسح سکرحو

 | تعرع كنت رب ز دش هرزوا قلوشر اف یش دلج تعابسرپ هللا
 ۱ مه ردو قدکن ندز هداج نال و عوقو مظعا ردم ٠ راتدلنا

 | ىج هبه روط ءدن رزوا ت هقشن ند تغیدلوا مهم تلع یالسیمو
 | یرابعت قلاب د اپن رتو" ئزراتط قع من دوج و هد زا هج زد
 | یرکو ار اوت هن اهل وازه كر هلب رب و تربغدفارطا نکیشملوا

 | هب یش ۍداباراړل تا هکم ربو ق وشو ترغ هرکسع نر واک هنش اب
 | ددقزوبشیو . لباقم هتسولتا نشد مالبنا تایرا وس هداحمتع اسمراب

 هو

 | هداضاو ضد س بو راو ورلبا هباء ده ام ابسوو ضعت یلاحوب |

 | تاوهتو ٍدنم دوس یرادتبو صا نکیاراشعا قفا لای دهج خارفا |
 "|| تالوا لوغشم هب هب راح یترافدلوا دن دام را هد تج راف تع |

 .ب ولوا ضاع روتف هت زا رادستفا یوز اب هللا تب ور السا هار
 دعب و رود نده ات نف یجدرلتاو ۰ دیه ون ندتن اعاو دادخآ ۱

 | تالا رتا سو ءمجو توط هفرط یا ید راکم نشد " رلبدلوا
 هنعفح نایج اشاع هل ڪڪ جاق رو "اب هزار شبا لاعا س هب را
 تح تعس بولکح «ژرد احو " :ناشورپ یس لج لالا هدفنا
 رلیدلبا ناتع فطع هنفط ناقلابو " نالات وان لاوما نالوا تدل

 ردتقم هع ایق مرکا راد سم هلا ین دوحو تل هرکسض نو
 ردصو زورح هفطورب ین ۍرک هلا تلودل اجچرنفن دن تزویلوا

 نسرولب مس هک دبد مهیا رب دن هر ندنف كلوا نوشی مظعا

E ۱ندکعد  
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 حک

 رال اق نکی دلبا ن وشو دابیف وید م ی راکتم دخ ی دنبو یس هیر ان
 كپبلا وم یددنفا قر هلوا هد از ندکب ۍرلتیعجو عافسا
 ع وقوزونه هل داخوب اید لبا ع ارهاو موخه وغوط هنر دا

 هب یدنفا شتر یه دام بولکک یسک زاب اغا رطح نکی شاو

 تضمن ندنرداچ لاسا یف هد کد ابا راطخا قو رابخا ارم
 ااا ب انج تم اق و كس ةلبا ل وخ دا هنس ههخ فی رش ءاولو

 ندلتفر ورک هی زرداح پلار یا روزه هورکن ا ینیدلوا

 ی هسک هدرارد اح بودناشوشمقیاخ لاوحا كر هرب و شنا هر اکنفت
 یاول كنيدنفا یر كسخو  تردانم هجاراتو اهل ندنراف دل وب
 ه دن راک د شوک موعه هفرطوا هلا تراشا نخی دلوا هدنر داخ فب رش

 سضاح « دنه اکشس قاتوا یر یکنفت دوبنرا ردف كب كمظعا ردض

 مدع همدقت هلتب ور یی رادلوا رظ ان هني رادورو بولا ی نلکنفن هنبنادیو
 یدیدنفا سر راب دلبا تدوع هت یراکادلک و تر انس

 هنفزط تداضس اتا هثیهلا كتف هلا اعا كن رافجوایراوس
 لاور ن رف هلبا لالخاود لصف ل التخا نانلوا رک دو تع نع |

 تسابر تم دخ نالوا لمم هلا یبسس خویغ كنیدنفا سیئر یداوا

 كوب نالوا هدنارزواو ناسخاو هيچ وت هب ی دفا بینم میهارپا

 مه ازا ديلا یننادنفک ملظعا ردص اقب اس هلبا ییصنم همان زوو

 هدنیوکر اش یخد ٌكفیاسسئر یدنلیف نازورف خم ریت مج كنیدنفا
 قلا  یدنلوا زادصا یاع ن امض هد شاب قم اقا هج ر کخا

 الا هپ هسوزپ ب وراو هپ هناتنسا ن دلل وب لوصو هتیزپ یل اع فا

 نیکم هدؤرابا به ایس ينزد ید نمد (مرکازادرس تک تاب

 نکیشلوا نیقیلا مع جرد لصاویکج هلک هنیرزوا نوپابه یودراو |
 تادتدحو نکتمو " نوخ ٌهنشغا ئر هسک یزلفدلوا د* هدیهنم
 یرارفو فثاخت هدنس هب را نورفم تلالط رافک نالوا نوح قااخ

 هدراسزنمهلبایبس هب هدامزاهسک نایدالافیعض ندا نوناقوتد اع
 ج ارخا ندنررداح یقلخودراو ی یرکسع فیاوط نالوا
 دننمهیاس فد زنش یاولو راوس هنسا سکرهرایکبسو تلاص بویانا

 زاکدر ور نوع یاشکتسد هلتس هینماقلوا راکتسر ندنعدییاب بورا
a re u ar amer 
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 ۹ ۳ هح رد یا هس اڪ كملظءا ردص ند هه دم

 8 | نکیبشل ؤا هدیج دق هلیرکف یکج هدیاتکرح هنوک هن هرکص ندنوبو |
 ٣ هلدصف نعش ند ههل زوق نيد نمش د ینوک یععشب نوا رغ الا عبو

 قانسغاط نانلوب هدورابا ییکیدلک وضوط هرازاب یکی یمولناو مايو
 بولوا قفح یکج هک هب نش كنعشد یدیشغا مالعا اشاب ىلع
 | نکی یضظو قفلوا ماسفها هبهبز اسح هلا ىلع لک وتم هدرهش عراخ
 | ناتلوا دیفت هلسیم اکحتسا ورب ناد هنسم یکی درب دقت ییب دلوا
 |ییرییدن كيعبا كنج ناج و لدزا هلبا نشد هدنص ارو اوین ارش
 | یرلکدلبا نیس ییاروب سکزهو بدت هدنروشع ناجم تلودناکرا
 | رازاب یکی كنادعا ب واک هیون امه یودرا ید اش اپ ر لع یناتسعاط هدلاع
 . | اهنجهدنب رق نوبام» یوذراو هدافا ین رلک دا مایخ بصت هنزیاب
 ` || نکس 4 وبامهی ودرا , رایدلوا هداما هکنج بودیا نقحرلس زه
 | مرا یف تعواسفم هلبا بلق صولخو دوج وم یراوس ردق كب
 | هیهخ رخ با بم اشاپ ىلع ین اتسسخاط بولوا دوهعمو طو رمّهه

 ۱ هیللباتب ی اه كجا بلج هراس زم نشد اردنا هبراحشو. .نییعف
 | یش ار فرو لالتخاو شوش ع وفو ) :یدنلوا نیملتو هیصوت
 | هلی رکیع توبامه یودرا یسبل اها ی عع ( تاداسعس "هن اتساپ تاکلا
 ۱ | ؛دزوا كم اا دالواو, لاپع لون تودنا كنج هلا نشد د اتح ال ات
 | یدپآ:رایشعا هد افا انا يع هزخا امه دحا ناضموو هدق احم |

 ۱ ودراتنیدینفپدنلوا تاختا اتتشم وزب نادل دز یس هبضق مش
 | قبش ث دښو لمحت رب هد نو تبوزع یسبنسهب كنقلخ
 | كب دفا تهز یت اک اک اقباس ئدیاراشلوا لهان دنبال
 | عن ارط بولا لا هلاد یخ ساب سه وز رب ندنمو

EERE۳م اه ذو بی هند  
 | نجمه تضخر هی هدبیرفآ دف بونلوا شوفت یلاوحا هلرلتلوا ||

 نکړ ج نان هموت م ما هلع دنلوا هبنم دکوم ىد ىراصوصخ ك حافر

 ۱ هنلاح هلجو ال دنا ىب دلوا نداسف هفی اط ندن ناف رو ||
 ۱ بوی وا لا دا بنا نالوا هدنسالاب كتسزبقوبنارشن وا فوقو

 ۱ فال بولوا عفج هک ق وچی لاخلا فو :عف دنم همش هلردیک 3
 ۱ عطقتب ینایح لبح یخ د كانسیکیا بور وشوآ عا ویتالی پن
 درا ا كتدنفا یشر : .یدلوا
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 !جیرشابم هپ هب راح موبلاوئروهظ كند هدنس ودرا هل زوفرقخ

 ]راوی ی یخ ا لی رکی ن

 فج یددیارار دبا رارف وزغوط هنوپ ابه یود را هلبا تاسغتلا مدع
 ا همت اب'وط هنم ززو! ك خیر لت فرمشم هزر داخ یاد ادعا ندم

 توروک اح وب یندرانانلوب هدودراو ناشفاشنا ع اطقنا لب بودی
 ندنرلیوط شور زب كنول وهم هدنکنج هرسلس  رلندلوا ناشی وا[

 نانل وار ک دذ . :یدیشفلوا باعقتسا اهم بوئلوا ذخایر
 هدنل اصفنا تعاسرب نکیشعلوا صیلخت یرمکا كن لریاسوب وط

 نوط هلبامطق نی راشباق ك رار بک راب نالوا لقاح ۍراپوط زة داب
 م دا كي هقشب ن د مف یتیرلف دلوا راوس هزربک راب بوقارب
 اكر اف ڪڪ رال دهد اس ضصعب ی دب ٹا ٠ دهاشم یصاا یار

 ن د ذبب رغ روما یرا ڪک دنبا ماهنا ییاسور وبدرابدرب ولرو صوف
 نشد البل یرانانلوا نببمن هل وع هرق مدقم هخکر ب: ر دشفلوا دع
 |یزاغنا ی دچکند رس هدلوغارق دعا هللا ذمکحم بویلقوپ ۍانفا
 طارفا هد اتعو شنز سم ندنغب دلوب باوخرد یس هل هبا بوكو

 بولق هلیداربا ت اسلکض عبزادکن اج یخ هب اشاپ اغا هقشب ندکیدخا |

۹ 

 ۱ یدلپار امور ات هفط شیرره توډلروز نیشو زاسفکر ولک

 ح | یک ترور همظعار دص ناداف زط ید فا سر ر ی دنلوا

 ردلیادلا نع نختم یکی دلی هتشنهدوجو یافا یس هلج سلیاتدج
 "ندنشد تولک هرز رک اتع یاسورمدقم ندّسو ام هللا ند

 أ نکا شف ید دی ادا هللاب فلح هرزوا كم ردنود زب

 | ندم وفم نیم اش ثاحو لهاج ندننافم ف ا عراق

 | شلوب د اوجو هلبا ناار ل امو تنیمش سوم ان كته راتلو قف اف
 یاس الب هلا ترداغمو هر ی یه اش داب تاوداو تاممم قوج قق

 .هدنرافح ههش البو نورد عاد هتابدنابرا یرلنع رهندننکر شم هورک

 | دورو ) ردنونظم ربغرحارب ییج هلوا نوین قلاخ بضغ روهظ بیم
 نالوا حورح هد ه راح نضرب تل هبمالتا دون (رازانیکب "بشن رافک

 | ههر دابآ نی رق توشا ین اقلاب ندن رزوآ ئ داوارن هلبا اشاب هللاذدبف

 :تیفیکورو تعجر هل وب امه یودرا هلپا اس ورا هل اب یرّوصفو تم غ

 اسس

 | راه نکیا نکع ظ امناو مصنو ظ ایا هنن هلل ومنو لب وضت یتا |

 ےک یورو سس یوسج س a حج
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 ا یامور ء انب هنغب دل وا ,موزمللا يه اظ یرفح سرم كد هیج دیا
 1 ناباش هس زام لبا نیم ز یاضتقا و هديا هه و فشک ی رط نه کت |

 ]| یفا و هبه كناشاب هللادبع نوز وا هرخ ال اب .رلب دلبا هن ږا وع 1 هی لفع سا یقمنسلروک كرادت با یرخا تهج بوبل وب لح
 | یندلوا و, رارقیریبدت طبضیبیلنش وا بولبزپ و ه داپ و یراوس
 عبرت به هل وا ی واضج + هپ لش وا هلی اراستفر هتسقا
 ار هشیم قرط کیا اکنښب لحم بویلبارا دا هککج هلا قتارا ر وباظ
 | چ هدوهب نیرو ]لاتقا مرض و کس نڪو رکی زاوسو

 تاک «داسبیمادخقکل وغو تدوع هب ورک با باچا ندقمردریق |
 | بس ید ران وي یقدوع كنب راوس نکا قببضق نشد هلا
 ۱ جور ور ا ت ۱ | هبهجلزوق لر هلا مالعنعط ف ده ېب یراوس ب ولوا ی واخر

 / 2 نم یدضا یر بودا لايلا تن 1
 نی وس رایبیقمرب و یناطلس یارک ندیا دور و هتس ود را

 | یی وا رپ راب کی نکیآ ردبکو یخ وط هنری هچاز وف تولا
 يزمراچ ور هدکه ید کد ښو کس انا دادعا هجا شو | .فایصنا ندا غ نوت اش ادل وی هبلایوع یدنفا بودبا روه
 i هدن لک دید رکج « دیالاصبا هنمالسنلم
 نويبع 4 تج زکر وصف ن وس رون وک مدام شیکیآ مزال ہن
 | ولټ [نییرلپ یھکب هدکد ید مردیکر با رب هاکس یخ دنب هتسشا

 | قوب یرب لیخ « دک دید مر دا تعزع افغهر ول وا هداسپ

 ۱ عار فاو ها وح هدهلا ی وم یدنفا نکتفتو بد نس ردلب و هت

 | یرش عا ریمو ربخ هلپا تبع هعوقیحیخد رلعام دپ ناسناوب هدشن اب و
 1 فج قح اینچ یبلا یوم ی دنفا راپ دلبا البا هت رب رب

 || یا لاج 4 بولوا ج ورو وتم یدآ جاق كناطلس یخد هیدن
 || ترنج پول آیزاهدابفابءرکصندن اشاباغاو _ باتش هیورایا

 3 ]*دنادیم یزب ردبا راف هلیس ه ده اشم تلقی و رج زوب « دابزب و

 ایدز کس فسا منل هلرتینیبماشاح ه دن راک دی د نس ریا لر



 یو بس سس ستم == 1 ۴

 هان بیش اب كیا تدا ہر زا ایرونی و

 E OO و سس ری تا صابر یی نت

 | ني ولغة وا اب واوا تی وح ولت ناکن جور .تیاعد| ِ

(FAV) 

 : او ځد نداذعا بولوا ریسااح رج اغ اناخر وط یش اب یبوتف و
 ۰ ا مالسار کحاسع ی هفت هللالاح ون و تدالخ نغس ل اس شک :

 ا تودیا تر اشا ورب اش اب رکسعرس یب را کک دلک هاهقل ز وو

 دن رمز لینک فرز نانو ابات رهت ززوا هوس زخ تقلعزد

 ۱ ادم یدالوا مارل یرلتع نع هنا ر زوا قج رازاب و" ۳

 ۱ دنسهدعاقمها ٤ دعا :هکنوخ ( یاشب رب عوفوو یدنفاساترو اشاناعا |

 هر داس نالواد وچ وه ۰ یدیشاک مال هحوت هنن رز وا نمد

 عوشا یدنفاسئز ھه یرا وسو اش اب اغآ هر ز وا ح و وشخلا وع

 نی راتیعم اشاب نایلسو اشا هلا دبع نوز واندنار یه رم و, تضخ

 با و . منظنتیوا هعز ال ةفاک ونت ومام
 | «دوک دم ب وص هلبایالا ب ونیو کتو دییشت ی زا ودرآ هلبا
 نکیآ ل وغشم ها رلج زت رخ راپ ع ونک لا نق ارادا ته
 شز وسیالنبم یفن چاق رب و ۰ تباصا لنت آ هو را هلآ :انضقم |
 دنسوچرا اشاپ انا و لغت و ربطت ندهداموب سان ت ودیا تق رۇ |

 بوبامه کف ایر -ایدلوار دبلوقت ی یفج هل وا هدیش ر هقفت 1

 ید ندن وامه یود را و۰ .قاطا ندنرلار وی ر د زکسع نالک
 لد هبچن را و هی هصل زوق ق ر هل وا رکتها و هقفلو اعم مادا رشا ۰

 کا وا ؛یدلشاب هفلواق السطا ساب رد مدا هودراناشلوا یک

 !تولوارارجزکسع هاکیاج ها زوف نوڪ يجن چ واو زازا یی نوک:

 نجفی یشاک ول مناسب بن چاک رتب راقات یاھ تنا
 ادقج را زاب امهملا یوم, !نایدلیالاشرا هغچ رازا نوا ادعا لاو وا

 ت ه دنرلود را وا هنس هردلنشوا نال وا هفاسم تع اشا وا ||

 "ناننالقا کد هژب رخ | هعفاوم و هب را زاغا و هفداصم هنبرلل وغ هرف

 لیصفتو تدوع ځدران بوو اینو نشو. دیهش یشاکولب
 | | مدعو دوجو بوراو هبولنشوا یس ادن + نلیدلباتیف کو ارجام

 ب نالوا ۵ دننعم یاد ورق هکوب ن وا يعن يا دفا

 راسخاش عقاوهدف رطیکیا ادعا بوراوتهر وک ذم لح هاب ژروالد |
 یراق دل وب ناشنو مان ندادعا بواک یندران ولو " راسا دال

 یارب 15 داشنحا دنت“ حج زازا كشر ریا ۱
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 4 E Tal و یاں

 ٠ || دوروو نش یارب مرکا رادرس تضج ) یدنوا لات جاو
 | مرکآ رادرتس هزکص نو کک زوتوا ندنجا رخا ع وت (لواژوخاریم
 | بکوف یاوشه ی این الا شف ترضح ی اونلا ضف یاول ی لات اراض

 ۱ هبراحتفو یدلوا لوخشم هلا كښ لاوحاو لورنهمابخ ن انلوا
 1 قرط هد ضت غ یی السا ناب وی بّولوا ةرزوا راشه

 واوسو رو نوبانمه طخ ةعطفرا ع رر شو لسد” تدار امه
 ان خا وا دهم ر ۸ و جرو

 ۱ راقم ونی ) یدلوا زشت ةیهززپ طب ناک اگ ودنس بر طن
 | ندنفیدلوا نکع عالطا هنلاوح) كنعشد و ربنشدمرب (قجر | ناب
 | قت ]ازات هدسنق ای ققلوا ر ات طقسا ی راو دلوا« دالس متون
 ۲ دب شالوا رادصا فا ! رشتمکح هی هناشتا ٠ لع یا ت تغاط ( یر کت عرش
 لانش اد غانا او هپ وض ها E يتلا ؛زاشف
 | ردف زویکیآرب «دهوس رخ طقف بویلوا هتک رند ند ادا هدزاف طواو

 ۱ یکی دليا تدوع هفج ر ازاب با یربج یفناتلوا داو م کاک 1

 یا 7 ۱۳۳ ید رده یو ورا وات ۱

 ۱ و رنج ازای ماقه جوی ۱

Raks ۱غلاما زانا ابو  
 هدنک دلبا نایو رب هنظعا رد هل رام غی دلوا ١ "ناتنو
 هر قوت لخ هتس هظافم ندنفی دل وا منهف تّربافمو نولت هدتتسازنا

 | تمه لب بوللیق ریصقت باس لبا رکسع لاسز اور دن فعال یارجا ||
 ار اوگنم دم بناجرکسظ ندیآدورفو فور هتنخ الفقسا هوس و

 || ةت رازابهدنل الخ هل غشم وب نيد نشد تو لوا قوم ن وم
 0 ۳ ا اجود مغ انزوا رز اع ترا ید تورو ماهم
 ۱ السا رکسع بولوا مارطضا ن رق برخ شنا ن ناذقرط ناو

 ۴ بستم :یاوا یراع تدهدایو بوط یرلتبمجو یزاوس ی کا
efe 

 ۲ همش 4 4 هاتف ۽ ov ` i 5 ۲ زر خر ۱ ِ

 ازای ه هکر نو ناشبرب تو روآ یاشار |
 Be ام و < 1 . تو سو 8 ain و

 سس 2 بس دست =



 || لی وطن هام * هل یو لبقو ل اف دارا ندفرطره یدابا ل اکشا | 3

 هد ڪک دید ن وسلف ایهمو بیرت هرب بخ ذ یفوا رادقم ندب دس أ

i 

(49) 

 هدقدبنلوا لبیمجنو بی وصن ی رومام كناش اپ اغا راک ر خاو

 هرالحم یرافدل وا نک كنادبعا ندشعسو ز انآ هب اوج اشاب اغا

 | هدرزورایا ص وصلا یلعو یاخ.ن دنا داباور اع فاطاهجنراو
 هدنرازاب ییغوا یج اخ هنمشد .ردیل اعاو لف اسا م ولعم ی د ام تاق ۱

 اروللوا تف اطو دهج ع ارفا هکنج یلعا هنهبب نولوا لص اجالا

 كسکج هب فرا ی رکسع لاری ءارا ی روص ع اما نویو ام

 | هدن دصف كمر دکیچ بارطضا پآو فلع ی هبا باتا هدرلل ویو
 | قلناشی رب نالوا برح بولوا ضراع دابسف هنن ایمرکسع هسر ووا ۱

 ۱ هپیدنفا را دوف د یطظعا ردیص هد ڪڪ دید ردورقم یکچ هدیارومظ

 هدکد ید نسپهردیا دمت یلاصیا هربخذ هنسودرا اشاب اغاو باطخ ||

 هس رولوا ز کما ردنکم قلوب قلوس هجو هدیه اش داپ یاس ||
 هغجرازاپو ها زوق ندنس هلکسا هنراوو ندندوجوم نوبه یودرا ۱

 ص

 | بولوا ِتبف قا تهاخو بج وم تکرح هلا د رجم لوقو اش این ۱

 ین غنی ارا روصو متمه هم دلوا دعا ؛ ندوب اه ی وډړا

 بجاوم مسرول ڪڪ منا لاحرهبردک مبلی معاك اج دردر ۱

 كنفلخ ودراو میکلا فا رد,اه هبیلجو تشع هلبتفو كد

 هللا: یلص الکنح وتم هس رونلوا قرف را تاذ رپ ررقتم بام هدبییلف
 با ربع راجع او نوک هدک دلند نم تسا |ییک دکدید مردیک

 ن.دروخوا راو غاجزب یدنقا قازراادبع باکل| ستر یدلوا توهبم
 قفاه ی * «دکدید مردیک بار ن هتشآ نوسلوا ادق هتلود

 ج اضم رکسع هدرل وب هنلاشناو . م ردي ڪڪ نکس ردا
 تقشم هدنپ ول ن دبا ابضتقا هلا یبس زن ڪڪ راتعاو ذوفن لاک
 BRA gerî كن دنفا شد مظعا ردص یدیدزیکچ 5

 اش باغ 7 هک هی درو :foe ,هب اعصنسا یرخ او مزال

 داعش نم تیم راصحتا كلا موم یدنفاو راهظا !تیوگم "دلم اعم

 .رارصا هع بوی | لوک نت زو میلا یوم یدیف هلک
 ماا هنروشمو . ما تخ ههلجم ب ونلوا رارقو لوق هلهج و

 | دا سرو ف رک دا و

 اے یک



(re: 

 ترضخ تناحور اضحما یدنلوا جاتنایژدم دقه ركع لاھتسا یایاضق

 یون ثرضخ دلوف هپ ةصلاخ دن راضتساو هنامتتسا ی
 تولوا حقة دن واته ىو درا وزب ناد هثسنع چ اقرب و صن یا
 هبا فب رش ی زا ظنخ و بسم هش دن نف هلی نلاغ دنش

 دقت قدنفا دم ین دات نالوا بسلم یت ڪتضرب ل ضف فونض
 ھيل ابنا ورک رالاتعوا لا هه ت وضو هی نون بونلوا

 دات ابد ذوو ام کات رلترضخ اهاکنسزا واضاف
 سو هلو ذالك ارزو نالوا  ماخ ننالبفک یراهدلوا
 تبقا غم دا تؤ دنآ ى د نعش فن رش یراض یتیدلوا قفوم

 تب روماعو تنروشم غ وفو ) ی دلنا یظعت هلت دناحوز فرا كنس |
 كنان وظ قد ىا دعا( هومرخ بناخم یدنفا باکلا سشرو اشاب 5

 ندرارناو بز هقدلون تضرفو طبض یلحت اکا فاو«دنرافطورت ۱
 قرشا بف *دورو چ وفا عن وف یخ د تلو درکتننع نوبل وا لاخ
 شاخ نال وا داغ هام یکی دلک م رال تکرح هن وک  ن دن اک دابا

 ۱ هنرلناتنل ونة دل «دق دلوا ر ات نت ردض راذگناب ز هدنروشم

 أ ااش بول ثبع زخا رکف نکیآقثف ةدراف طور نیشد یتسبطغب

 ۱ ج e i at راز چو شب روا

-— 

 <. وس

 j ree م لق باوو یتاوقا ات اوج
 | رادرمم ةغلاتطء قناف یارّوپ را دلار دن ینصن عو شان

 || قع هلوا عوشا ةرکسغ هش ندنفحج لاق لا نوبانغ یودرا هدلاخ

ناک ناتزرپ هلغثوا ذوب[ هدرهاظ ید هتک
 أ غغ 6م 

 | یدصت هوب هسک« دکد لب انفتسامظعا رد ویذ نوتساوا میک |
 || هدکدلبآ مالک نشر دمو مارا هکبادقک با سأاتحا ینکیدعا

 | ننظفد رخرتففاو ةکسع لاوخ او " نبت تفاغو ەد دناپخ هل یوم

 را کش قالوا ت وكت بانزره هلی دصن مد هب اون دنفبدلوا ۱

ت ندنتفیادلوا یداهعادرکشع كهللا یعومو لاوئس
 || كيوتواهملیوسی

 ا له لر راف نالوا زکدوهشم هدکو کربلا رکدع

. 

 9و دع

 تب تستی

 ۹ ار دن رو جارخا صا خون نوک :FT دلرفص

 1 ی اوا نیس هفرطوآ دوو رکمع یخاد هدداکقفاوشب فرکا



(AT) 
 ی ہہ

 | قطص» جاسخا کب قدا ئدبع نال وا یبهرکذت توت ص ۱
 ازس هب یادنفا یف نانولس منالبج هرکدت كجوکو هبی دنفا

 اظ هناك رایج هبج و لرع یدنفا یرونا نالوای افیمشت تولب روک
 هب هز و کک ذم نم دخ یددقاهمحتیک ناوبد مانعا را لزب

 لوز دم نادکلنوتکم كب نام مرا ندنوب . یدنلوا لیصوت

 نعا لیان با لوصو ی دنفا كب هللا ابطع « داز اشاپ رکب هنپ ربو
 نیطاخ هل یتباکر ادل كموفم بم هجرکص بولوا لومأم

 هدیل اع بات تام دخ یرظن نا . ی دیشیلیف روپ یروسکم
 أ ژن فونعلسصالاقو لافت | مرکجا راد نس ییغیدلوا

 || حرنشنم موقع هلا ینیاتکح اد هعف دوب ندنخب دلوا یر هنافصا
 یدنلوا ابقا و هبجوت هثیابرا یخ د هراس بصانم . ریلیدلنا لالا

 نالوا یران رهش ترضح رادینس ( تاو ذ ضعب ترازو ناسع)

 تونلواشاسحا ترازو دادعتساو تشاههراما اغا هللادیع قانشو

 یرکسع لوف عاص كنيلوط ان نوڪ جنر کپ تمارطحا مرح
 ترازو ةر ههلا یوم هبا ی ر ؤمام جازخاو قوس هوبامه یو درا
 نازوزفو دفوتم هلباهاهاش فاسطلا هلعش ىن ةليتفو . نابیعا

 || اما یخ د ی دنفا نایک نالوا یرادزفد باکر . یدنلیف

 یودراو قوس !یفورکسه لوف لوض كنيلوطاتا اتنفمو .ل اهتسا

 ید هنس دتا القا هن رارو عشم هاج هلیتس هدارا . یلاسرا هنوب انه ۱

۱ 
۱ 
۱ 

 دوعصهنتسهجر د هلا بیش موجهو دوجو تاع یالتم لصالاق |

 زا خغب دلوا دوقع» ىع اطتساو اراب هلم من یترازو ءابعا هلبا هسبالعوبو |

 لتخادیران یدشلوا نا فعو وفع نماد ثششمو ناب

 | قوس هلبا ت نع هنر وم ام ب وص هاوخانو هاوخ بزیلوا لوبف جم ۱
 یساشواح ییلراد رفد باکحر نالوا لغم یدلپاهایینسو دن |

 | ىلا ڪو قلیشاشواچو . ۾ یدنفا دیحو رج هډاز فط اع نالوا
 ښا : ر و نصیمر 7 هلا تفطاع هاکنو هبجوت هب یدنفا ییاجر دمحم جالا

 ' رظخ لغشوا ور ند هنس قلا ىلاو اتللا دعب لاکو اڪ

 ناک اک هي ی دےنفا كلیعانعسا فبار نالواربسم كلذ یدادض هلا ۱

 هلسیمو دف راب مابا ( تاعوقو ضعب ) ی دنلوا ضب وفتو ةلاخا |
(pSیی مات هبحر-  

n. e reme. 

n 

 تست

۱ 



 e :ورش هطصدقع هلتروص ین دو دهم هیفدوب ساب
 هیس ور . هدکدلبا بارشا يراپاوچوب بو ز اب بوتکع ةعطقرب قد

 ۱ هداعا یدانذیکو. ءدافاعیدلوا یربخابیمطق ند هیضفوب یلاشرم

 | فایل «دنوامه خبط هدلالښوا بولو نیووب دن هز اب
 | دادم نیدام هلا مایا دصت ن هنغیدلوا ق ازطا رشفنم یرا بخ
 ۱ دی تحت طرف (( نکد هزقرکسجرستوف ),یدلیا مادتکابیچچ
 ٤ ا ن دنجسد یدال یهبراو هل ایات ربع لاسوب و

 من

 | نام خلکو رو تداراربا ٩ دی رج دیفم: یه و .رانزففا بیک"

 هنر ي اغوډ مرکص نږ کس دنیا فریز نخ ل اغ ةن او اشا
 هدناب عا مف ایچ ې هنږاو تالار یشودښکو لاش را هبه رماه
 دارد مرک نیږنوکج ات رپ . ,یدیشعلوا لای زادصا هنفرط

 یدل ادر تیایخايارچا هلا اقب ناب محو نجف ند ابند
 اب نا کپ پول وا لشالا یقمر و: .لبط الا یو وک شیلا زاشلم
 هداز یجیز اب برید .. مانظتنا هتك كالس كن اغا دن ججافلاد
  قینهساوب دام دخ شعبو, اینها نه مه ارا
 اکا نامز دعب نی ډلیا مالو ټې لی بص هلا نایاب یف
 قوهبنلوا مارا هد ملا اه ثاجدخ ضصعبو دور و هذ اقنع

 هدفی ر ات کیا ناسکس ٠ یدیشعا د وجو تابثا هبا كبج هلکح
 نیر انما یا نم دخرب هدّعلاو اواو: | ناقته بلاغا را دوم ۱

 هلبازتصم تبل وتن دغی دل وا زاززمه هیاتوع « و رک یضلاو تونل وا

 هدا دوروا ۇرى اوز :.یدینعا رارحا ترازو بئر

 ږدو هن سرو ,لاخفق او هدنوکناتسنا و جو رخ ند ص4 مدفع

 هیس اویف هند ناسکسو . لاسیلو ماپا رم هلی هند ان لب لع
 هزقع هد عن تولوالابع یردق هلیغانکس هلاحرت تمعردو لاو

 هوا حورشم هچ و هد هند! و و فرصت قیراف ایه زوبرغا و
 | دنشوهو ردمولفاعهسلاراشم یدلیافقوتینایح راوسکی اجدیرب

 | نامجو نوو )یا رد اسب زرد هد دمت حنا نصتتمو
 | باب ثمدخ پولوب عوفو تاسمجوت شوکی دی كن هدخقلا یذرهش

 ik بو هست ر قرفو ت
 ۱ (یبصنم همانوز ےل وب ی دنفا میهاریا یهز کد هلوبو , اقبللاع |



(TY) 

 | اسو تناره يخ نشد هع.ّعطا یف یدیا" ریس ۳
 | ملاو هلن رک هزاوا هبا زواج مخز یسیزکاو :a هد اتفآ

 ا دوت راو یس اغا ۍمو درا ناقرتوط مچ یی "هزر تواواا
 هلبا تدان مش ۰ ز مدا رادقمرب ندنرکهولتاایاو  نفررو و الخ

 | ین ون ارط نوکلک "دم اج ها ح رج نکش كننرایضهبو معتفم
 ۱ زیرین در ان کح هرزو زر اونم یدلوا موراد هناشن

 ان رهو تغ ره یامسهر هلا هیمال سا ته اترا ود ندق

 ارد زا سد سوز یر تی نورا نانو

 ie وغو بولوا ناش اک یصسور ۰ یرلفدلوا تحت باتا ||
 هداذعا توق هلن :زهش یلغوا بز دانو " رومان هدنسیژتکآ كن راح | ا

 عواطع هنر ندوهسور انا دمحم ناال وا رقم ءتییوظتتتو تا ان |

 هلو هللا !دعا نالوا هدنناجانانمو زارفا" مدا زفاورب تدار رت أ

 جم انچا کسر انشا هدابر ندح قرهلوا زاد دکس م هعقد | أ
 راکم نشد زا طتضالاب هلیارا غا! داتس رف هرس ئوش " هد اشااا

 | ردض زاد ڪک ةعءاس یزبخ یکی دالناراف هپ وش زاق هد هملطم هل[
 ! للیلعت جا ا قسا ردص i هفرقتم تاند اوج" 3 ئدلوا زا هشت در[

 | لع دنو ادخن فط زووب یلظتمو " مقم هد ةبلف ور ندیدم راش ان ۱
 | یازارا هبنض دعاس ةنبرازو یا تنا هدل اات خوب * ىىة

 فر او مع لبا هیج ینه خ طط تاس ز وہا ی غا «دلاوش لیاواو ||
 زسا یباحو اش اب رع نالواریسا هدوص«رف .یدلوایناب انج ||
 RF هیوناتسنه ی ودزا ندنفرظ لاشر اه یزاهضدرع :هدطفررب كاا |

 راشم نشنرافطا تلودنامصنمو راب كراس و مرکارادرنع پواوا |
 هدمر ال یارجا هطا بم تّیلسف بوت اکم و تبتر ا اده هه لا وعو

 ا اسو رب مقمهدندامس هناتسا ۰ ؛یدنلوا بییطق ۱
 یا بوس مف نبدا راجہ ا طف |

 أ هنئي ن ret دکب ا وارف عفو تشز یی ۱

 | یاو اینو یضب رطمرکارادرس توبا ضینمیینیکوو د

 اهي غربا هنن ور قانغا اا ین
  یناوعتد رب ره هدیناکم تاک دنیا لا او ناھ ذ تس جارما

 | اسورپ :هسدا فح لیتو ی نوکرو لبد هلص دلبا صالخا

 تو ات

 بد هو



)۲4۹۰( 

 || نظ ینولخ ندرکسع هل دحرس نيد نشد ار طف هنساولح ځي اقز ور | هزتسلسوقصوررد هبراحم عوقو)یدلیاتعرح مامز قالطاهبا ټبر ا ×
 | دصق هلبایبترت رواطیکا هتیرزوا قصسورو «زبلسو نامو |
 ان وط هلی مرج ینیراکچ هیم هک هنفرط هتل. یدیشعا نایز
 رهشهلیورلپ وطو اترا هیاط ددعتم هدنفرطوشراق كنب راشک"
 أ تفلیو قاب تیبصءوب نوڪ یکیا زوقوا ب و ديا انضاو ریل نفلخ
 | نا تلو ظفاحم نکیشلوا» :قار یلاها لاح هنري یقازا نلا حاود الا
 | دضع نامالا برخ ::یالتخ بانج نوع شاپ نسح دیساربز و
 | عفا دلا لبا قر هلوار وا جم هد هباقم راهن و لیل ب و دنایاسو
 | تبل ساخ و بیاخو . عنا ندنلما لوح نان دی زمنها
 | نوک نیترم ندنفرطیکو کرب جن ....یدلیعفت و ل باز ندنسوشراق
 | ن عات ززو نانلوب یکسعرسو ۰ عقم هدفر طور تدمر رامک
 | هتشلنسن بوبعهدیآ میت نشد عقد هبا ملا خر یالتاهداناوا شام
 | هدف انحم یا هاا شاپ نسنحرزو هدازنیپاچ نانلوب یظفاسح
 | هلبا هدافا یفیدلوا جراخ ندنس دفظو زواحو ناس یفیدلوا رومأم
 | تارطاو رظن هاب سدا نشد ...یدیمشلوا نارک هکا رکسعس

 | رتن یالتنف ییافعضو ارقف هلیلاسرا هنطف زور ذبرچوا هف انکاو |
 ةنس هقرفرب كنتل ابا یلوطانا ز ومأمهنس ه ظفاحتم ن افرتوط بو دنا ۱

 | نافرتوطیم وزو لعد یرلک دتا دخا هدهټزاڅ نحو فداصتنعهد
 | هدن اکیا ل اج فف او ها لاصبا هیاسش اپ هللا دبع نوزوا یغوبشاب
  اشاردروق هقشب ندرکاسع یکیدتبا عججتندفارطا بل یوم یاشاب ۱
 ۱ ةت روا راك نالوا هد هبرک مانرب وا بولآرفن زویشب ندنس هدا

 | دلبا تم اب هب ران یتوکینزکم نوا كناضمرو+ تغ |
 | * نطق قزکاو . .دامو رات نس هنطف كنید نعد قل ابا لوطنانا
 | قت یاس لا هر وباط بوقار یراتآیس هيب ب ودیا زارما ناقیس
 ]را دام اریاد ییادجار وب اطو عمت هر مالتا رکشع بوی زاکدب ۱
 ٠ | جاقزاو | بارخ نرابناکدز یانب هلبا نوشروه "هنادو ناغتسا
 بش مووه«دلاح یراک دلیا بارشا نیاز هدنامینسا تروص ةعفد
 مپ اوخ !ر وصح هفرفوا ب ودیا كدزنو رود لاح ماجا كيرات
 لوخد هنر روباط عفاو هدنبت رع قر هلوا برابهلا هنج لبللا رادصم
 | زوریادمنهومن هک یکن !لوه ةکرعموب " رایدلوا بئاصتایهر هللا

 سس



 رس هو :یدیوا صوت و ضرع
 ایشان لع ین انسعاطو هد هبنورب نالوا یدنعب تعاس یکیا طب هزتسلس

 دو و نص تم كمالسو :ناکم نبی هرروا" قنات هد ههلزوف ۱
 E ال نال وا یصنم هلتمج قلوا» نیا ښی, لاج تناش اپ مهار

REDS 8بو موبر  

 ۳ موس هليا و ید

 ءا هنغد دلوا بسانمو ریتعمیهارب و بیا صا یاره دند

 ږی وتلوا بیوصت امدق«یساننب ونار شو ېرټح قدنخ هنس نتا
 هرکصندلوخد هیاتشم : یدیشلوا بی رق هم اه او بلج هل ندفایطإ

 | ۲ تج را داش س :عطق هراغ ديب |

 | قبقمجو یلاینمج هکه بوش بوتآ وا می هده اه یب جاغ تیادب |
 قایل بول وارفح یدنترپ زا "ندارد كيبنوا نخ عارف 1

 نفس هتشپ ند تپ دناوا' هانا قیلختو ق ددغب لا لوا تص | | تہ تانج نوا یلوا مولعم حر اخو لخنادو هطاحا لب راویناتشا
 زىنو ءپ یکی کز ک هل هی راب وطو انبهباطجاقرب و." نییعت |

 | نسحیداغ ر زو ندشرکسعرس ) یدننیف نیکنرهو ک "هعلق یتاغ |
 | ز نو ارد نادوبف یزکسعرنس راصح ز اغوب (ینصسور بنا اغاب |
 مومسو بیج لا ط تداڃسو مولعم یراوشم كناشاب نسخ ]

  هنفیدلوایراب راهش رم درک لاو ینا دعا هدنوبامه ر فس ءان ةنعیدلوا ||
 نانیحا و هیجوت هتفرظ یل ایا یدو طنا نالوا لم ند اشاینمعاء ایا |
 | وه لمکم ر هبلیا ناصقن لیمکم هلبد ادماشورغ ك شیب شف

 e . یدینعا نانع فوع هنفرط نوبابه یو دارا هلا قلخ

 فرش كنساترضح مزکآرادسو ل خاد بیش یتش هد او |
 عقاو هدنبسالاوح قبور بول وا لبان هن انهایم ولف هر لتا | ۱

 | هليا ینیح قوا اور « درافرط ۇرا د ادعا ضع ندنربعمنیترم||

 یا نوا كناضمر هلکقبا اضتقایغا وا ليف یرکسعرتس قشور
 ۱ تیبا شت رادص فر طور اتم لکل رکھو ا رزم بناب ا
 يدوم هدنفرطنو ڪس کبار بونلةزارقارسس ابا ن زم مار

 ےس ےس

 ۱ | نک نزد ناب س نيم افت ا 3



 نر

(SAA) 

 ]| یحیسهغدغد اب زوز ردا یل «دسو واراد هلیبس ةبچاردتسا

 || یدلیاراهتشا بسکهدنویامه یودرا یرابخا یغب دلوا لوصوم هلاوز |
 ]| بایرا یظتم یلاوز هلبا یب رقت روم ظهکحا هب داحروب كن هزوفس

 هل عفد هجنوهفم, زنا لی وط مالک نا. ع. نکیآلوقع
 تودیا هلرائش روما دلوت  دنفح لود هبسالتخا 4 وأاطتم نامزو

 "هوای حاخزو هتشکر ین كنول هبسور هرکضن دق دلوا هکلاه

 قافع ( یش یاتشم مرکارادرمس لوخ د ) یدلوا هتنکشرات رونم
 || شت .. بالقنا رب اغ لعزا مظن .. راتاوا نيشن هی دنسا تک

 ه دش روالب هره .اوهرب ناکجربازا هک رطق -.بآ بای هدشصلاخ

 5 | مموحتدور "۰ دب دراو درب ت دعر رانف ركض هلبلام اوهرد
 | قورعو : دیلوتلعف طا شا ند هيمان توف فرب روف کربنات بولوادرمش
 ۱ اه دسش در لطم یناویح جور نا ناب رج تبادننام هدنارتشو

 | یک نازخ كر بوبهرت د مظن ناویحسجناسنا ج ون تولوا

 | دصتفو ىراس شلوا هلاع نس هناصا+خ بت . . ماعیسازس
 | هزداجرپ ندر داجنرب همیار اطما تزن کضو . نجاع ندزارق هدا رص
 | دشوقن اضالنا تناقاهبا لاسو دعبایفو نجاحومنام فب ط قمراو
 ۱ ig اثم هل فلوا تسالاوردص مولع+ینحهلوا تنس

 | عنوان نطر سکره .. یدیشفلیف تروشم تحج
 أ E ی ندرا دحرس القع

 | نآذیغتسنا ن دن وبا مها باکر ور کرارف ریڈ وب رای دلیا 2
 'زبعو قرف تاترایپ هوا ه دین كد هریهلکر نخ توئلوا صاخرساو
 نیکزهو , لوخد هراتشم هدب س نابعش سلب راخنازب و قاف الاب

 1 ج ید لوزن هتش هناخ نو ناعم هد ەت شد ڪک لاس

 ARE | ٤ مج ناتهذا ی کا ا كملكح

 || تالؤا موهوف تولکح هنر ولرپ یلاسها هل مجاب هرک ص ندلوخد
 ایم . هنو نم“ تولوا سایقب طاستا لات سات موج هلبعاف دناهش اضم

 3 هنفزلتطا رص رم هلا ادغو قازرا تعسوو اتخرو یا

 ert. ta fn AE = ]| هنفرط باکرو صیصخت هباتشهروکذملحمهبا بایتساویو ار

 صرع



2 

eلب رب ندنراکسره هیت لسا نع هرز تب وار هبسوز  

 كأ روظارمسما لوتقم . ىدلبأ اديب قاشفب لنیخ لر دنا قار ولا

 كري فول روا ىن د هسیا رایدلو] نونم ند يفيڪص وب ىرارادب اڃ | ۱

 مظع هنکلام هیسور تولوا عنان نو نالعا یر هیکش وفا 9
 هدندب یر هتشامک هع ر وطار ءا هرکصندنساسلالالتخا لآ

 |: وف كن هروغسمو لوتفم یرتسکا تنغباوتو فشناغوس وقس[ ۱

(AY ۰ 
 ت سس سسس و

 یا وه بوراو « رزاوا| یرابشیا هنر وظا ریما وقسم بولوا یرق

 | كر دیا انسشا هرس و یرافولنواو ۰ نالوج هدننورد کالم طض
 یرلموفرم ٥ دک دلیا هج وت هنفرطسورثالمو نا ءو دنوپ طور

 | راتم هلبا هیماس بنر یی را ره هکلبو زابنا هد هراداو فرصت
 بولوا ردارب جافزبراموقیخ . یدیشعا زارمه هلنا هدافا کج هلی |

 | یروک دن لمف ندنغفدنل ورتکتم یخ د یراراداوهو قحاوا
 ییفوا . رایدلنیا انغأ ىت د وجو تا كرولا معاو .ارجا ةت
 هنر نالوا یرفخاادیر داف ه دنا ر وما ارا دل توئلوب یبض
 | قیلا یتسفن هفلر وطارنیاهرکسص ن دن وکچاقرپ و لطف یظان
 لغو نونم هبا ناسخاو هنر راسته هبنسور بو روکح
 ثراو یدینعا نورفا یب رار ابتساو ر دق كلرافولروا صوصتلسا
 كن رادف رسط 4 هپ ر : نسلغ وا كل وتقمر وطاریسما نالوا الم
 اوه نادمتسخ ة دو دلو ه دنسز هغو دخ, نمت ییمنتضعا

 محط ناکنکحو ریس نو نا تفأ تل هسوغو

 لر هردتبا قسف میسعلو قسع قشم هلأ طبس هني نزول یرکم

 نالت الاب هللا تایخدبف یسو sy 9 فر هنم هفیظوا ساوه

 يلا وثم هعقد جاقرب ها اس ورو هضم تواوا فرم هناروطارپما ۱
 زاد وف یس هبلغ هللا ر کراس تخعو: راز رات هعرف عیب ۱
 فخشو لح وب. داییقنا هتسهداراهدلاحره ول هس ر ق دنفنذلوا |

 شد اخ واس ندنسەفىاط قاز رايد سو ڪڪ داحا ه دنتعاطا هلأ ۱

 | نت هلاکت تک هلا یب شنرفسو ن دن ننه ریوغبض صح ر مات |

 ةهثما قم يکلم ثزاو هليا ترضمو ام عفدو . ثیاخ یایافر
 یا ما قروش رود .تبودیا خورخ هلبساوعد كمردشیا تناقآ |

 ۱ ران زانو . كلالقسا نرخ تالاو يسا قوخ یقو طب ۱

 شن ءفارطاو ̀ "قالطا یراسوحم نالوا ةهنادنز بودیا كلالها ۱

 اف تن

 هضم

 چیک
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 دام هدار یر د نالوا تفولاییفم ( مالسالا جش ی

 | رهظم هلیهج وت: ی اضح كب السو یلاوم "ریاد ل اخدا هلیس هاب
 دارم د یرکصیضاق لا مور . یدلیا یلانعمو مراکم فونص
 |هداز یدنفا اص هليا هروک ذم ترادصو تدملیمکت یادنفا

 نوا كلاوش. یدلبا تنکم هب اد زارجا اب اب ی دنفا نیما دمع

 انان برع ییسض اقرت ا باس هرزوا ینو ا رابتعا ندنشب

 نالوا یم هب اب هن ردا ب :ولوا لوزعه ند هطلعو هب یدنفا ق داص
 نان *| یرل هاب هقرکم "کم هب ی دنفا دجیا هداز فه یسبضاقوبرا

 ! نیدلا لو نالوا یسبضاق رادکسا اقباس هلی هب اب هنردا. تونلوا
 انب ندنس هرغ لوالا عبر هب یدنفا نوما دم هداز یینفا

 فو رب یطو باح هییدفا:قیطص+یل هطا سوچ ندرخ الا عر. ٣ ءزغو

 ت هب ایه ردا .مدقم زرو ز.دنحو فی اش س دعا هب ی دفا: دمج ||

 gets ینطصء یه ان یوق و مود ندیازارحا :

 ۱ ۱( فلاو ةيامو نین اعو نم هنس مدافو ) یردنلوا هبجیت ئی هباب |

 هد هیج بوصنغ هدنج ر اخ وین ارتش ی رلبچاوم طسف یکیا كنپ رکسع |
 | وب رفع و» ¦ اطعاو عي زوتیرلت طح مرکا راد رس سل 1
 ,ضرع ب چاوم ماعا بو دیا اهرو هتسراو ناد هقب اضم دیق جو

 الرا راجا دنلب ر اړ چک ۰ ده دنلنف بف ابنمالاو راب رهشب

 او سراون و یر رضح مرکادادرسو دورو زار ببهوم

 a یاغاب ترازو یاطعا ) یدلوا دو دان رو سلب ات

 القا :لیح نالوا.یساغا راد لغلب دن ایه :یو درآ

 اکا تالا قد یمن رکسعمب رر هد تیبا هنین اج ص راق

 : TATE .ۍلاباخورضرا یوکینرب نوار وکپ دمر

 شون یوک یجچوا كار | م رع نالوا یضتعم لاق نابیم لاس

 ۳ تام لزنتم ناداوتف دنسم هللا یریپتلع یدسنا
 0 ۱ | لقتتم هعدنم هاجوا یدنفا .كي هاربا ه دار اش اپ ريج نص وع نالوا

 | دن ورب یک نطصم نالوا مو دخ دن رو رغ نوک اف و ب ولوآ

 1 نوش ایما مج ب نمایی لاج ت ارتا قادص

 بش ء

 سس سا

 نخ, والت هي هب رفسب فراتبصبو لومو نکن اوت

۲ 

 | کړ لهدنفرظ نوک ش يوابولوا ماظع یاززوزفد لتیاد هلنهجوت |
 اسیر تکشرد دال عرف )ید ءاز فم۰ دید

 هیسور



 هی سس

 شدو هب ی دنا هللا صف« دار یجاما رب یماضف بلحو / PRT : : یو
 هب ی دنفا دو نوروط كج و ڪک یهبضاق هبلفاش اس یسانتق ||

 وق قوپ اک ولحج (هصاخ ءانطازس لع ) یدنلوا هیج وت

ز ان هنفد دل وا تد اع رغ را ۲
 | شارب الغ

e opeرسوم و  

 مالی وب نیت (مالماا خب لام ) یدنوا
aeیهو فی شن الوا  

۱ 
 را
1 
1 

 | هنر دا ندنم یکم ناسک هاش ی هو ایه ناکام ار کا ۳ ۳۳9 ورک حب
 |دجا ه داز یشاشواجو دنل م 4 ماچ غ هدفی نیطا ما اس دم هداز ىلع برع یدداوا مام یاب نیا لثه

GTیولغم | 
 هر ونه هلیده هب یدنفا قطصم دیاسسلاو هم لکم کم هبیدنفا .

 زدم لزع ) یدنلوا هبجوت هره اق رمح هب یدنفا نابع فیس

e 1 aren رد e en a ٠ 

۱ 
۴ 

۳ ۳ 

 سف
2 
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 FETTER نی راجا مد دل داب

 || لوهناتسا ء اق ینوکی کیا كرخالا غیر رهش یدنفا دیم دم
 . || هداز یلظتح یخدیماضق رادکسا ب ودنا مارو هتنم لجا بسک هلبا

 : ]| یر ابتعا هغ هللا تب ول وخ نا ونعو : , ناسحا هب یدنفا ینطصم |[
 خش ( یهانب یوتفترضحبصنولزع ) یدنلیفنادنخو هداشک |ا

 | ض زم یدنفادعس دمخ هدا قاز ریه نال وا مان الایفمو مالبسالا
 | هدنخیماودكرادن هندردو اوهلیدین بولوالبلع ها نو کانوک
 | هقشب ندنزابن اونو نک« نس هناخ عق او ۰ دنس هبد ناطلس

 ا هاش هنکی دانا اقعت سا نبدا وتف "هلغشم
 تب اس هدننس» نخ« رخالایداج ونشا و نوع ه ی رادناهج

 3 توش « داز اد رن نالوا قارش الا فن الاحو مور ردص

 || لااقاا رشا تباقنلباج بصنم بونلبق ن ون تنجشدنمم یدنفا
 | یدلوا فا طلا ر مظم یدنفا مها ربا دیسلا یلوط انا زدصا باس

 | ویناشنا مدقم ءام رب ( هبل*بصانضعب هیج وت و « دازیاتافو
 یدنسق هللا دینغدیسلا ه داز یی اب نالو | لصفنم ندنتس اضقا

 باب تیاعو هتسخو و وخنر هلا نوکانوکایحا و رب ندنامز رب
 یا ریسک ںولوا هتسب و قلغم هلالخا تس د یسناک دن ز وتابح
 | یو نا ادب مسن با نز هقلحو قم هدناش وماخ رهش
 وک راهشکم اقب وبس اضق 4 ردا نادنغ » فو رش نانضمر

 ند « دععلاید * هو زاّرعا نقیدنفآ دمحم ظفاح یسیضاق

 | رت زارفا تماف ىدا مها ربا هداز یبح هلوحاضق هسو رب
 یندیدتفایلع دیسلا هلیم اضف رهشیکی بول وازا هاو ||

 نکسصبضاق ند هدنعقلایذ هغ هلبایب ول مریم زا . ی دلبا زابتما
 0م 9 ناداش جوجه دا

 لا وز ترادص ) تو نمی ( یدلواناشو دخ
 | یس هفو سم تحوکح تدم كئیدنفادعسا هداز فاص و نالواز نم هلی

 1 قياما بسا هروک ذم ترادص و  اضقنا ناسر ريد
  ماکحا یدصتم ینوکی کیا كالا وشیدنفا پی یو دزد

 7 ها ضیفذظفاحیماضق كم السندنمحهافم یدلوا |ضتعیرم۶

oer 
 نابیت هل یقنم ن نيم رخ سدق تن مات يبغا

  پلحو ۱
= 



(TAF) 
 = و ج ج ج ج کا

 ۱ هیحوت هنفرط ترازو یالاو هبنر هلبایکلګ ر وس لبا مو رو یت اس
 هلتعفر و نع زا ردیظ یابقا رات زر هم اج لا ۳ ۱

 | ی هک, را هیات اسکنر: مرا بال
 | موکت لیتر ایل ی ښیی نالوا یاب لب ۱

 تسود نمفتم یاب نوپاتمهسولج ..: یداوا او ماڪ هل
 شل ود عده باد یتییعت مدآ نرپ ترافس هجورب » راتاو ناو

 هب ة كب نا ولس کب قله ابف یسیخج هبساح یاو طانا هانی هنفیدلوا ||
 توتلواتب ور یزا ول هفاک هدنو امه یو دارا و: نیت

 راب رهش یدنلوایینو" هدافا هنفرطیسلیا تم ع مدعم تعاسربا| ۱

 ید زاس ریخت قوکی ما ترزایهنیولاهدوتمأ
 یدلاخ ترمضح هلدا ی نمی الا نالوآیداب و رمضاح ت ٌرعسح ثع اب: | ۱
 زمسخولو ارجاینراعا رڪ ءابا نون ایا فیس دلقتو تراپ ز أ (

 خارج هلا هینسس تا رشن و «نوباذه طخ لماشی را تب مبنا

 |ارمسا ییاغایطصم جاسطا یزاادنفک رایج وق نالوایرا ةت رفا |
 دو الشال رل:دروُن یوا رورسلماث نرلمظعاردم و ۰

 قطصم هدازیردو . جاعزاولازع ی دنفا ال دم هداژ فوم 1 ۳3

 ها یذ .یدلوا جات هنیهر زی اجرا عینفو هاج وال یدنقا |
 ینلنادوبق ابردو لّرع اش اب دمج كلم باک ر ماقمعاق هدنطبسا وا ۱

 نع هللا قلم اقمعاقاشان نانیلسیجصوفرب زو بولوا تایم اگ هلبااآ

 كي زکلادبع نالوایسشاشو اچ باكر مويا و باتیاک !فرش وا

 |یدنفادج یردارب یدنفا نطصم ل هلال هتب رو لو عمید |

 | یدلوالوصوم هنافمنلادنق کک اکر ندمک قوحو :لوقنم با ۱
 یس اضق ةع یکم "کم هل زابتع | ن دش رع یس هتسس زکم ناسک | 1

 یدینناسکسو هب ی دنفا هللااطع دمسحا هدازبنع لصفشندنهاتشاآ
 ی یا او رم ۱

 قم وکحه ره اقصع ندزجر یدبناسکس و هب ی دنفا هاب

 اروا . هي یدنفا نامعندبسلا هداز یعمشپ یسض اق بلح اقام |
 Prep pet ةرخالا أ

 ,یدنفامیها ربا ديسلا ندیا لیمک,نس هيف رع تدم ل وطانا ت رادض وا
 .هب یدنفا هللارو دم * دازیرد یس اق لوبم الس اقا دتل ا
 یسیضاغل ویناتسا یدنلبف تعرکم ورب رماظم هللاتیاسنعو هب وتا

3 



(TA) 

a سس سس سس 
 |4هنرداو لزع هلا با.سا نانلوا لیصفت هدالاب بولوا دیفنمو
 ابشاب ىلع یف وتو رس كرت هللا ردق و :اضق فیس ه دک دلک

 هدنرويم هنسربو "اشاب لیلخ هرکصندناو فو بیز هدنسموپ |

 هدقج رازان بولوا اور ماڪ هلا نوب امهرهم اشاپ دم رادیلس |
 هداز نسحم نالوا مرکا | رادرسو عظعا ردص موبلاو لو زعم یخدوا

 | رک ) یدلوا لوم ام ل زمیس لصاو هلترادص لبنان اش اب دمحم |

 | ق زدقف تقو ب ولی روک انس هب یوتف یاق قال تماق كنب دنفا
 ]| املعزوما زانق ن یدنفا دجنا هداز یدنفا نکب هرف اغتسل ادب
 | زدق هنس یا یدنفا یطصم هداز یرد هرکص ندنو بولوا
 هداز یری هی زب با راک زوز فورمو . لفتشم هلا یوئف بوطخ

 هی لاق بوص هدنفظ ه امرکس یدبیخدلواو لقنمیدنفا ناص
 لپا یلاع ماقموا یدنفا دعبس دم هدازاز ربع بولوا لر

 هپ یدنفاالنم دمح هداز فب رش هیم السا تشم عیفر بصنم هدعءب و
 | یدلیا ماسقمیبربدلخ مانا رابرهش  ماکسنه ینیدتلوا لب وغ |
 | وربندهنتخ چ اقرب ( یمظع ترادص یاضاو نو ابهظخ دورو
 | سو ناج یادف هلا رطخ ع اوناو ضس ءاشعو م السا رک اسف

 | ق انا طرش دعب ایف ءانب هنغی دل وا ناب ان ناکب ناکی یرلکس دلبا
 ] برج رامنوظیط هناسلاغو . زا ذخا ندنشذ هلا تباع ر هدابصناو
 | تيبتم ینرب یقنو اقبا كن امظع ترادصو نعم ینرلعتا راکی و
 دوجومهدنوبامه یودرآ ب ولوا زودصفرش نونامه طخ هعطق ر

 | هدنس ههج اوه كنس هلج هرکص ندق دنلوا مج الک وو ارزو
 | هدیدج راپرهشو . تجر هقباس راک دنوادخ سکرهو تارق

 | اا نج ترازو ناسحا ) زابدلیا تیدحا قبفوت یام دنسا |
 ۱ نسخ «دار عر یلزوبب رغا یظف اع هاخ ااس ( هراس تاعوقوو ۱

 بلاغ رانروک هرانیمروکز اجو : بلاط ترازو هلبا تادهعت ضعب اشا
 لدنتس زکینوکی نوا كن هدعقلایذو جوری لطم جی ردنناببواک
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 .ه.دافا OE ضد اه انوش یدنقا نفع روشی زاد رود
 Ark هاش داپ نا تارمخو رانا کد ) ندووپ م ین دلیل

 منجی دیس سد بر
 ددعچوآ هعنبن دنع:دلوا یناک دز "دفص سس هد شیازا مولا

 ددرلشمروپ قا رع ليصل ڪرت نیا تجمع نیط

 تود روتکح هن را هناک ی لمار وضح م وب لک ف ییالع هد رات اضعز |

 ىف احور ضبف بس ڪڪ لرهدشا هنح اه ندن رافت یواض ب یصاقا
 !ناوارفدقن یرانلوا رض اح هدسزد هدنیفع یناعرف تکن ةدافتاوا

 | ردن دنا هب اطلس تاع رع فد رشت هلا تاغتلاو شزاونو ۰۰ فقیطات هل

 ااف اقواو اش عم اجرب فلكم نوع ز دعفشمهدلاو هدرا دكا |
 یا هدنراوج یل هلال هلا ضخ ن دنراکد روم اسنعا سن هم دخ هلیطب را

 | نیز ایمان مشا لیس اتت رتو تاران عو هسر دمو عماج لهزاشهاا
 | قعماب ن اخ دمع ناطلس ققلاوبا نالوا مدونع ن دلارو, اتا |

 اض عو كيیکا نوا ال وط هدنج ر اخ وق کیو ۰ اشنا اددج | ۱

 ديسان نیک اگحدو توب انکلد دو. الما لح عارذ كي قلا | |
 نیرلراونارپ راز»قح ب انج :رد رام رویداضتا اش اج لحرب |
 مي نیما هيليا ت رفع دوفودرومو . تجر عامش طما

 نآ دهعرد یر کک تل اکو قابارا دن هم ) نیلشرلاو امن الا هه

 نیشن شل اب راح هدنراسولج یاد ا ( راتالا نسخ را ریش ا

 یرادقمهنش ینلاو اقباهدنهاقماش ابدع تغار نالوایظع تیرادیصاا
 هدهفسوقو نونلا بیر ترکس نیوه دم هرکص ندارجاتادبص تامهح ۴

 اقای هرج هنر ی دلوآ ن وق دم هدنس هر ظح هناخاک یکی دنا انا 1

 هد لرملا دعبو مانا روما زاس راک ردق هنسرب بولوا مظعا ردص | 1

 ,اشاب قیطصم هرکص نددنوب ی دلوا ماج ماج لوانتمهدناهیعبودیک || ۱

 اه ون هدنسس هر رج یلل دمو :ترادصروما لف اکر دق هنس قو | ۱

 | ده هداز نس هت ناباوا نس هنس نکس قبیل تارا تما ۶

gaan ۱روم کیش نفدوارکواقاج هده  
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 افا (

 / ۱ ۳۹ همس هدار یس هتس چو !قرفیراننرابرع

 ]  هب هناکو ط تختو جاتو - فلخ هنبراترضح ناخ ناهع ن اطلس
 ۱ ۱ | مابا یرلتتطلم لناوا . ئدیا راشم وا فرش وزع شد ازفا ثعا
 روز هصحزارحا سكره هدنراتتطلس ةباسو رو رم یکروس
 0 | لل بوبا ر وت ل ات هایت یر وقم نکیشغا

 | ةة رص ناف دو نارخ هنو ٠ لوفشم هللا ةلكء الجاز امنو
 نکا هذارا كقیا لو دخ هللا لوقضم عیتبات ییکسشق *«زمز

 عفت یلا وب له ةادع اسس چل مزد ال اذا" عظن
 مادو شب ور "هک فالتخاو , ایه یراتمه قس هرژوا یفوعفم
 هو ناو نکن نککلد نوک نوک او با را یزد قو

 ۴ ارت هد روکزب ع زانو ون أن هنر دوشلاغ دوحو تلاح

 داع نوتط هس قلا نوا :لابال وا ریدقو نج تجر نوا و "رترسو
 قاب رهش ۰ یدلوا ناک نز تمنا ربسلدو " :یناشغ تان نارشکع
 كق یتنهدا "مه ردنکسا تیازد نوطالف هاتشدابرب روت
 یو  ننانش زدافنو مرگ ء ۰ تام بغار و تارخت لناغ
 زادنفا دوح» ما راوطا نرجو ماع ل اونا ریخت ا٣ لااقا
 رب وادبا رط اوخ بلعت هللا یو غغ و 7 ربانضو لۇ هلا
 راک رد ىز ةناغ اتشلیغدع ولع تاب ورج " " یدیا ناسا لیچ
 9 دنیفر هدنرلن اما ا نامز راکز وز تاک انک کٹ لب دلتشو ون و

 مج لوا ره امهطتبفوب ناخ ابغى "بول وا راپتعا رب
 e PEAS ور رک هان ضوضخح هک اخ ساف |

 سیل تاع ات تاق وا قجنا باول وا لقاوص#اهبالعا و لدعبا تاذ
 نووضارشن هل وب اتتسا لاها هدنس هود عرش عود یزاتمو

 cay راف دراو زنکذت یل اتس را نشرب
 صح نسو " تبخر لص مونا لع تالعات ناكرا ٠ ؛زداد بؤم
 i نو ادخ نکیآ تیرو كش ی هدنس هدام ملص عطق هلبا نییعن

 و دقون صهد غامزو بارش اقا مدعی منبت رورپم
 اند رااوا مرح هت زاص سا صاخ ید اون هد یلقد زوم باطخ یئد
 یفجهیلوآ خالص دن تروص هدلامتارم :حافکهرهنح هکنوجتیرب
 || هنب رماوسو مزاولو فاد را راصخ ره نوتا ردب ز هن اهاش مورحم
 || ا و فقم اردقهنلارها ناکو هډ ڪڪ اد د روتلواقالتا هیاغس لام

 و
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 او اب نوه اب پواو نانا ا تی فا تب قا | ۱
 تینهت همز ال یاقباو ..تخب طرش یارجا تنطلس ناک راو || "

 البط ءر زواق دص ام .ینیکبت كنم نیعورست نیع چ بویلبإ
 | سول ن العا هلا نام داش ب اساریاسو نوط و اتر وسو
 لب اهشیلخ هلبا هیمعت ر یدنفا بیسن زای دلنا ترش اسم هب ین افاغ

 اش ویو د اشنا قز هلوا ید ان نوی امه سولج نیکوت

 ۱ تفت یدلنا دابا ین یطاخر ار هارخ هل ذخا

 هل ولم نیفکو ره سا كنبراترضج قیاس راک نو ادخ الو
 نادنوب هلا یالا بنحو ل بگو مت هرززوا نیا لوس هدوتم|

 !یراکدتا دادعا هدیه د یش عاج ی هل ال ۍراقد روياپ اوات مدقا

 E یدنل وا ل اخد | هلبا ل اب جاو ےظعت ھنب راون اپ زازم
 ی iE ناز تا

iirقاطتنسا هطساولاب هدمت ت اد  

 شبع تعسو ليصل را هناکح ولم ءهلب رج ئ اب اظع دعفد جافزو |

 یر وسن اج هەق و وب هکر دان ادو میلع قح نادمکی دلبا عافو و|

 داع دو نوخ مشجود نالوا دوجو عن اد وان نکیا دز ای |

 عب سس رهن دننام م هدید تینمح دید كشیس و < ناضف «راوف|

 | هعم دع یض را ال! فرطلا بلقا مط ئدلبا ت ایرج ناالبنصلا |

 ۱ یر مز نوش مر هنماالع نا د نارفصعت تج |

 رخو شا تک ند روس و ردک هتم ارک اباید ض ایرلا یسکیآ
22 ۱ 

 | بودی دو رو هډنوکچ وا هنوب سه ی ودارا ندنفرطاشاپ ماتقمعاق |

 نسب ولج نالعا ورا تیفک رنک مزال یس هعاشا لاطا ق

 روفغم هاشدابناهججرت )یدنلیفراخا رشن هرا دحرم هدننعف نویامه |
 | ی رلترضح باش راک, دیو ادخ ن لوا حال هن اکتشزکح راو ۱

 ناخ دجنا ناضطاس ه دن رخ ا نفض یس هن ز وقطاع رکیز وب كب |

 ۳ هر دا هيم ندنراک اب بلص كنب نشد یضخ:نازعغلاو فجر لا هیلع |

 | بول وا دوهشو ر وضح یارس«.دننب د و دّوج و اع اس فرشم |
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 ۱ هنابنر كا مااو را ذخا هل اار نو و یک تاتو طز | ۱

 ۱ |هدبچرب ر ی شوکه جارخاو .ماتعهاو عورش
 9 | هادعا تسد انا رسا ( ناشواح رم تن ) ناثدلوآ مادقا نماد !

 ۱ | ندباهرادا یتتمدخب لاک ولاب و لح * یتصنمءاش هند دلوا رانتفرک |

 | هبیرک ارادرسزوسح بول روک تو قیالروک ذم بصنم هکب کی |
 ی دابا تماخ ی اسکا هرزوا قلا ىس اشو اج لعفلابو توعد

 | دج ناطلسلا نت ناخ یطصم ن الململا ن اهج ناق اخت لاقتنا رکذ |
 7# و تورا ته لا داو ی بز

 ۳ 1 ذوج و نالوا نت توش ۱

 | نونو نیب ارف عملا هذهل ارکنش بودی انش ربح نفری ذپ |
 کخ انسو اف یانغاو ح اعطا هلا تاق دضو روز
 ۱ جهت لا دورسو قوشو ميهتجعو ی وشپ هنام ز هجو هقشب |

 | دوخو ها موعه "هلغ یی اصنا لصانع كن هداح زن یدیشلوا

 نالوا دورولا بقا ندنفیط نوباسمه یودرا ء انب هنغب دلوب
 | ناچ هللا هر وکخ دم تلع یرادند هاشنمشوا ذابخا ت اردکم
 | تولا ی را مظن نوکه ەچ ىج زکس كن ٥ دعقلا ید بودا

 | هه وهقم ىقشام مراكملاو یلاسلالسهال هناك مایکلا راست

 ٠ | كلف دیش روخ نیقیلا لع ئ انشا زارو " نبك زورفا مزب ععشوا
 | ناوتراب دنتماو ناهح نافاخ نیمز تجنز ناراب . نک و زع

 | لاتشتما هنفن رگ رها لب لا یعج زا ی هم سفن كنيم
 | نهکه ولج مالسلاراد مظن یدلبا لاب ةصجا كي ر هنادحو م اعو

 || اضف لب ند هناعزدبق تشر یدمکص یدنوب بودا ږاتخا

 ندهن ابشا كنتو یدجوا یسوز راهش تودنا اه كلف هضور

 | تافتفالخ تب یف هزز وا یس اضتفاهاشننم تاللا یت ود خیلب عيل وب

 أ تاراج ان یول نې ڪصالاو جا نالوا صنص هنبزلن ویامه

 || هاههشردو یراکاک قدح هتسر ون لک تور سن قبال |
 | نالطلسلا قب ناخ ديل ادع تاطلس)ا ندا ياا دم

 انجام نکا عج تما قاطا یر صح ناخ
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 نت انمو تابش یکیدیا ل وم ام نمش دو نم اس زار لات
 الیدلو نازب رک هب و رک هلبا ناج فوخ بولوارت اتم یلبخ هلبا هنا || -

 نين "هکر د لصاو نید یب رشم ردق زویشب كيپ هروب نم هک رم 3
 |یراتدیا هد رع ندنرلح ورح هدرلل و نیکشغو رادجتز یس هیقب و :

 رارفورغوط هنبرلتمس ین اطاب ابو وص هر لر هیلیا نیمزرپ ز حو رم
 هر صد هرد هعق ولا لق لب دلوا نیما ن دايم السا تل وصو

 ئت ع ۵ هن اسسا هل وف اب رد مس وه هيلا زاشف یرکسعریماا

 هرن ادو ق نالوا هدننیعم ذا مای و تصخ ر لیصتحو نادتتسنا ||

 تنمشد نکیآ هرزوا ر اظتن | هزاک زور *دع اسم ب ودیا تعاشا
 «ددعفادمو تکر ح مدلع تنادد یاضتعمر هليا سح نیم وعه هب هن راو

 نسح همان یف رش اتم هصیلخ یب یه اش داب فعلق هلا تمهلج لذب

 ور ندهام ادیب نع سصن وب ردق وب هاتتشا هدنفحب هلوا یلاعا

 یی دسح وع “عر نالوا زدکم هلبا یس هل تاثداوح ندا روهط

 زاغ نالوا هد رط اوخ یایارم بودیا زبکنا:ق وش هکر دوب قخ

 هلا راشم یدلباهدوع ی ینامد اشو رو رس روصو هدودز یترودک
 :یدبا هسعا دقت ها نعد هجازم عفد ی ونل وب هد هنراو هللا ذ اعم

 | طسبض نشد ی هنراو نالوا یس هلکسا نوهیح تیصن یو درا
 یدبا ر رقم یسلیا طبخو شی وشن هدرمهرب قوباسه بک غو|ا .

 ی اتسس و هنردا هک هلی وشب ولوا هدلاک یس هیجاردتسا *وق كرف اک
 هلا یع وم هلتتفو ب ودیا ز اغا هرارف هرکص نوکر ندنمشش اب

 یرب ندنعشد نالکه نم رزوا هل راو ی دیا هسلک من ال قل وب لوصو 1

 تاکرادت ضعب ) یدیازم هديا صانمو ء ام یاج لرادنو صالخ
 زوانش تاودوند ناشکن ربغ هلبا یبس یم وه ن دف رطره نشد
 لی هظح الم ی کر ادت هاشم راب ره تولوا ترکف قیعرخت

 یاب دا لاس لر هشود هندی هطفاڅ اعاد قلود تهاو ناش

 رادتفالا یوفیراتل ابا یلوط ناو یلبا مورو ترشابم هتکرادت ندید عش

 .هنب راتیعم هقشب ندنفلخ ی هرباد لمکم تولیربو هرادمانریزورو|ا
 عاص هنب ربو قاطارکسع یاورادقم ندرانجواریاسو یرصکیو توط|ا
 عیلط كل کص قلا نت الطا یکی رم قوق خلوت از

 هلا یرافجوایراوسو صیصخ هربزو رر یدیراتم دخ قلرادعدو

 | ندیناج رو لرکسع سم هدر اهلوا بونلوا صیصرتو مک یرهراد

۱ 

| mun <a 
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 تب ۳۳

 | ندنف oe ETT ۳۳ هنس ه رص اخه زاوقنضو

 | الی و هما ناتفعییب هک و الو یر 1۳۳ ۱

 | روبات هان وبلق زویشلا شب یتسادقک بوناوب هد هن راو هلایافس
 نالوا فول یتدیرکصع ریس و یەكی روما هب هظف اعو " خجارخا
 يا ی رخ اک نالوا ادعا زعهقشب ندنکی دلربا حبا دا هرالخم
 ۱ بم ضرسط یه "یدبتفلوا دش و ذا هلبا یردکع هعاظفدنخ

 |یادنقکیفاسعتم ةنغب دنلبق نیضحو نوصرم بناج ره و نومو

 | هبیدوا رپ كن با ابی اتسنوب هت aT و

 روت :قیقحیفیدل وا یسب راوسكی ج واو هداك كلب ىلا ||
 ا ؛هلنا قييضنو سصح بأسا راضحا ن وأ موعه ةتخب هل ||
 | وین تك قو 4 وا هداما هب هلأتعمیخد هلاژاشقتو ؛ 1 اقا تواک ّ

 اخت دشاخرا و لنخ هاکصدصر قورق ندز) هتیغس دن یل ۱
 | نکا الآ ماد هتک خاو یخ او" راغ هيلا قاشق یدلوا

 4 زد كلاب عش ید نشد "تب ولواتفه ناماد : هدر-رب هنا تر

 ی وکی ضاق نالوا هفابع تعاس فصن هب هیراژ نوک هتشزاهح

 ان iy كفردبا هنراگدلبا رابح ةخرخو ۰ موش یاب تاغ ندنتمس
ON, وا 

 هدماقهامد ناخ یاضفو لات ندو هل "ادعا نکنج ناب
 ال

اک لبا تراسحتیراب راوس ءدلاح ی راک د لدا: با
 ذس لح رف 

 پول ماض نا یا فا و خندا ندنن هاو وخد هوش

۱ 

 ؟

 ۱ اناس راد | ار قائ لات زکتح شاه دنا بونا

 ور هباب هکتشتو ت وطن, دستان دنص راغ کس نالوار جا

 هو ارجایب کت کرک ی تعنص قازاب هرهسو اس ور هنیدحومهارغ
 مبانی رسوم هسددت او وظا دعا دف

 = سس سس سست

 بت ق دک و هفرطره نکشلوا موجهمتلودناکر ا ربا سو م ظعاردض |

 ۱ زاسخا

 ۰ تو اتترسلخراوننهن ود رک

 أ ٠ ٣
 | ها كاوت وط ند ناز رابف یدیارلغع ۲م وهه رل ونا رش

2 » 

 | اتم كنشد بوق هرشظند روا رش هدنلکش هخر حت هنلایعوم

 | ۳ او ندنس هریاط دوب و ه فک یاباقا تودنا دو یک 1

 اه تدان نادنم نارا رس یزاکدلیا تئاراتدش هد هچجاهم |



E 

 | قانقشاش داضو نعاافتک ا هل خفا ولان ر فس ودنا نوش داک نامه |

 ل واغ را ن دن ها بوط و نفت ف ویعا فقوت هناا كنر وا

 اتیاستو سانتسا كر هی دردیا روهظ هتل هروکر او تیک هدن وب
 تنکیدلکر افك بول کح هلاع ضر ندنتلاتایلیا مور نکیآ هرزوا ,

 اجلا پخ هلن د صو مده نمد یم اج عفاو دعج را زاب قو یصا

 ها رل بولا یس هبق لعناج هلب اهصک لر ةیلشیا یر ھت 8
 | 'زاملوا رونلوادا ج2ا ندسغیدلوادحاو ربخ هدکدیدیدنوطیناسهج

 | ارکسع یحد هسیدشا دات ینربسخ تاعوفیهو دوز و ید انشا لع ۱
 ملت اتم بی لا ی ای  REاهل ارت

 /  ۳یکبار تستعرس یرادشمرپ و عاعجایرادفمز لرکسعا
  | ۱ ۱ایش یدن ارارف رکسع رتو نوهشادعا بوک ودرا

 ي هیضق وب یدنفا سر . یدیاراشعانونظو ماهوادیلوت هللاس دنا
  ۱یرلب دا رف هلا م دافا هرات صح مرکا راد رتس ۰ رز وایو

  ۱تدوع هغجرازاب هلا هدام میهن ندا | رطاو . بیعت تیل ەپ دات

  ۱یدللیا بیه وتو فی وخت مپ يه ایم یهو
 یر ندننشب بیانات ۰ دالبنسایتج زار اب نشد , هیر

 ندو | ] ,ایقنخا هدنتد + فتس نی هوره نا ۷

 قوبیاباورو تاقاسطقرهلاامغب دن راک هد هبصو نورد نوکخ ا |

 ند#دديكى يذلا ةرهاط هردخوا قحباسنج نکینعاشتتفنا| (

 بولک زوب زم هدکدت دتا لوخد هج رارابیدنفاششر ت ودیا نۆ حا
 | 1۱زاوا یف ه مبک رب دفع لا ةا 6نا قوای لاستهداف

  ۱راتمجر ابنورکسعو . ماف یک کر کحهراف طوا 7 .یدنلوالاسر |
  ۱یکص ندا ءا یلص می است لا ٥ هنوبامه یودرا يناسلا روکشع

 نص وصخ ماقا هدفچرازاب كناشاپ لغ ىناتسغاطو ¦ فارةناو دوعا

 | دبا , :يږلبا فانت ساو دیدیم ربا هللا فاصنا مراکم ردض

  | 1یني ڪرس هة نی ده زرتکلاع تییهو بدت نسخ كييلایوم ا

  0رزکتچیو نام اک هیذخا هلکحو لید نفاوندارو بوما | ۱

 بم کار اد رم دزن یسلوا قفوم هتمدخارب هبوب نحاص ندن شات
 عاوناو م رکم هلب ز والا بوث یب یو لوا ناسا دب نبش

  ۱|یدین تنایفاسعمو ز یطم عفر و راق راتز ز ماج هلباتاشتلاو ش زات

 كند « زروا هجو ینیدنلوارکذهدالا ( هراو رد رافک مارهنا ۱ أ | *%

 : است ام تموچسس

 اف تا رج مک

iنت اه جم  PRS ELتایم تو یاب  

۳ 
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 SENDEN یه جبر



 (؟۷)

 ی و ج ج س ا

 ۳ : 2 حاعط یرل ےک دتا حط قحا بولاق هددص راک یسایشا

 أ 2 ا وا اط یدلواوادیدب یخ د هریقفوب یییدلاق هد ران اغ زاق
 یتنیعا رال وع هروو : لوخ ده زاراب هلا ركع هوجوراسو

 | هلا راو كسشسد تولوا لوغشم هبادسعا لاوحا را سا هللا

 یسادیفو, ا مي ابق ہد لاح نالوا عط افتم نن ایم قج رازا

 نکیا هدئرد تع اس هک واپ والوا عرمصن یکادت قلراو هنب رارروا

 | لند هلبا یدنفا سر یدنفا ج وصف یسیقم هلفو رقف
 ۱ مکا نکلا هرکص ندکد نڪ نبر یدنفا یوصنو هرکاذم
 | دو ضعتر ملتع ندنفرط ندنفط ه راو هاکان نکیا هدنکوب هن بولاق

 ]| بواوا زومشل ا تلسنم لاا یف بونوص دغ اکر ب هبیدنفا سیئرو
 | تم اخ هلیا رص اه كل ها و «دقدنلوا رظنو اطعا هزقفو یدغاک
 | هنیراکچ دتپا دادوسا ندیدنفا هللا ابا یلاها نفیدلوا هد نلفت
 ۱ | د وصح نکیآ بیرق تعاس کیا رافکح هدقدنلوا ادب ع التطا

 | نالوا هد زم هلب اقم نوک هکن راب بویلوا نکم دادما هب هعلق نالواب

 | هتیفیکو ب نکلرولب هثلوا هناعا هبهنراو هس رولوا نکع دیعبت یزافک
 | درب و ناش رپ یسهلجچ هس ر ولوا فقاو رکسع نالوا هدقجر ازان
 اع زاید نقلخودرا هقشب ندننج هلوا ناکه الاربسع یرلک رادنو مچ

 ِتفرافمهدشب تعاسو راظتنا هحاابص لر هید ردره اظیراکج دنا
 ۱ | نتج بوش آ دیعر قاطع مک ان نکیا شسراو هنج ارس یو رب هل

 || یدصاب نفاکو | راد هلبا ناج لوه سکه بولوا ناما هعَراد
 ۱ دانه ماديا ibd bY ې رازاوا

 .درا رب تع دک درب هویج و راف

 1 0 ید یدنفا سر بودا رارقو تکح

 ۳ بول یخ نس راھ

 ی «دعیععو رفع ۳ دلیادادما ۳ تبوشود ه تو

 :نولوا تباث هداروش بو ردپاب ی راټل لرایدنفا ندنس اقلخ یهوتکم



(VÊ) 
 ب ۱ دو ضس

 هنرادتقا یوزابو ۰ ماظن هنسسهریاد هلیس هظح الم ردیا
 | هدنشاب ناو هبهلاقم ىد هعفدو | یدیشمربو ماکتسا
 ۱ نادر ڪک و رندنعهد بویه هل وا فوم هلاسعا یرکسع نالوا

 همش ول تودا نافرحو سا تارا هتنطاس ناڪرا یتیدلوا

 هرومظک ان دردوب ندلا مت و هراشتسا هدیمر کا رادرس قاطوا

 | ناغا هباوسیدسشفا سر نت وللوا بللط هر اح ندازآ باب را
 هت رزوا ودرا ورغ وط بویلوا یشرب ردیا تاولبخ دعباتغق هنعشدو
 لال رب بس انم هر هب راس ندب دعس لغم اا ؤا دنعبندلاسعحا للک
 تفو نیو بو

ieند هلا هلاوح هشر ز وا نو عج ییهیمالسا  

 ندلاعناو لاسجا ب ول وا لفن نو امه یود را هنسار دص قاقم

 عابنا یرللوقو هدر دقت یی دنلوا ناوصتتساو هظح الم لاحو

 دّرشعء ندفج زازاب و وص هرو بودبا تم هزازاب یکی هلمقح اولو

 مظعا رادص ۰ دکع دید م ردنا ناح و سه یادف هدنروعوآ تآودو

 :یاشا هل هزاوا هللا كمل سلحم راضحو ناست یری دن وب

 مزاول لیمكت هبلا یم وم یدنقا را دلیا نی رفاو دن تپ طرش
 || ورغوط هرازابیکی هلام دا زوي شب چ وا هدنیقع تاق رفتم عجو تالاو

 | نالوا "تعابس مراب هب یم هرکص ندنکخدلنآ تابار ةف خف

 كن هنب رز وا نمش دوا  هعرافمو هبراحم "دما ق ر هلوا یراع
 یدنفا باکلا سئر رغب دت نح لاججا ) یدنلوا هع اشا یسهزاوا

 هب رضو برح ریاسو یتلایا:یلبا مورو یرک ًاسعنالوایشننم هفاک او
 یلاوح هلبا سرتم رفحو ارغاو قی وشت هیارغو عج ی هننک فا ورداق

 زاغاهرارف بولاربخ نمش دو لاسرامدازوبشب چ وا هیدهلزوقرلیدصف
 قرفاوو ريم دت قرادقهرب توشنب مالسا ناب راوس هدلاح یرلکدلبا

 | سفتلاب هپ هل زوق هللا لع الک و تم هدنهوزو كنب رخ یرلک دلیاربسا
 تکرح اهن ایلکی نوی امه یودرا نشد نالوا هدقح رازابو  تشهن
 یدنفا سرو  رارف كنها لاخلا بویلوب لام هففوت هلن یدلبا
 | بی رف هفج رازابو تکرح ند ههلز وف قرهیلوا رادربخ ند هیضق
 | طب كلر افك ن دنعرمس تلاغو ".راعشا یربخ ون رللوخ هلق ةدک دل
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 یدیشعل وا لعن هش روو - لزع اش اب ناسیلس رز ویچ وی الب ء ات[

۷ 

 | دوهشم قربغو ماا هد نیو تیب شن نالوا لات شکه از
 ةنشدلوا ریدج و قبال هلو ره هب هیل اع :بنإ مهو ریکوریغص

 كلربو ت رهشو ناشفه راتاو :..توف هنذوفن اس اق هنلاشما
 تب ا یکی: هوا رشنابعش,هلیدص ام
 هلبا نیتسسانر مجو لیضحت یتر ازو یالاو ه انج نالوا هب رشپ بنر
 ۱ رکاب و رباوازانفکم سه ) یدل! لیک یاشنحا پاس
 یخاساو لپ وطراکم نمد ( باک لاسقر ندشووم او قجباراب

 | قراسیبو نی كد هبوط هرق ندنعابط اب اب هلآ طبض ی رلچاس

 قییالوا هنیدصق امن نتج قجیاز اب و. السخا ن هکلتشو کسع
 ها هتس 4 وقنا كفر طز|نکما اهم بولوایهن باپ را برکت
 | هسجورب یضلوب نصب هلتلفغ تدقر كرت هاشاب' ىلع یناتسغ اطو
 ۱ قر وعم رکسع ندب ی ادعا یدینج وا ماسعفاو *ب داها یارک

 | هفج راز اب نس هفرفرب و. , ههراو یس هقرف وب بودی لوف یکیا

 | قبفحت ییادعا موج لصا نع ناخ هر وکد» ٌهبصق پودا نيج
 | ؟دنتف نامو يالبچ لب عطف ي.دیم | ندنرکرع هيلع ټا ودو
 || «زوودنک بقا ف ین دل اسیجرک بو دی نی وشن و بیغرت ېږ

 | مدقمتعاس نوا ندنموچه هفج رازاپ كنم" دو ل اقعو دنباب
 ۱ لس هپ ملف هاو یر ایعو لاوما یس هج رد فصن كيل بها
 | عضوه ایه وارق عفاو هدنراکنا ناقلاب یرخآ فصنو لاخداو
 | نکسعرمس,ب ول وا بیرق هبغج راز اب یخ د نشد. رای دلبا لاحر
 | ندنزکصعاتنم نال هنوبامه یودراو دوجوم هدننمم اشاب

 | هتطق ب وا و الب ام ونی د هبا دودعم عج ندیا دور و هنف رط

 || دابتفرک هلا حرجو لتقف یرف اکرفاو و . , شاوصو كنج هلبا قازقو
 مدا كنند هدل اج یرلکم دنا س الت و بالقنا 4 هجوم رابیح

 نداد عا شا یرکیع مالساو؛ . كار دا ند ارو ېراب وطو
 نالوا عفاو همظغارذضو تد وع هب هبل ز وف قرهلوا كانمهو

 | وص هرف ةنلاراشعرکسعرمس | رابدلبا ترابشاو رب يت یلاوحا

 | پول وا مارنا یداو یاریکهر هلیکرت مارخرفاو و هناخ هبجو بوط
 | ردسص جم یدانو ل عو ناص ٣او هب جت هسعفد جافرب یتخ

 1 دف اس یب لاو او عجج یرکم نالوا قرن داش نکی نامر



 د ۳ سس اس یتیم سس ست ا
 | انا ربسا یت اشو اچو اتش اپ رع رب زو یسپلاو فوط انا رومام هتیعمو ا

 ندیا ن وک هدنتفو اشاب نامعت قفا یدبا راس ا نیصرت یروک ذم | لع للا لیمکت یتام اک اب ایس اربا و سمو نماواا نبات نم هلجچ لی عج یرکسیع نالوا قرفنم بول هیوص ال ۰
 یزو دنکو ویست هفج رازاب قلعا هلی ارا قافناندنغیدلوا ا رد اظ یرافدلوارباتشما هرارف یزکسع دازفا اناج بویلوا رخت لباق لا تراوشم ورب دنو تن و دیشب و زرقن هلی رکنع ج ازرع دا ف |

 واز هر وك یضکب نوا كنابمش ید یادعا هداننیدلوا رکدارق || | نو نام كلما رمش قر ناس نشد ةف ادم راک ورام |
 و رحم لاونمرب ب ودیا ر اخس یالتیسا لاوخا ها قوس وادی ی هنطقو قازفو رایکتما یدا و *هدروا ورس ندنف ىلع یش برق اَ

 ادصعاندیامودوخابو "هی هخرج هلل ينس دعا مدعو هما ڪڪ و الت خا ناال وا رارفتس اریکپ اج هدشن اسیهرکاسع دوج وم هدنود دا |
 ندم السا لها ن دیا ب ضف هد زا رانک هسیا ل اح هنو برقن هنرانک | ازا زم یخد نشد بوی رسا تدحا و صع هپ هعفادم ییرابراوس
 لوا دەو ماص هج 4 بو دیا بذي ذی و لرش یز اوس زاد قرب
 | ر وک ذم بایسسا كفرطور و یقژک كند تو دبا ماسحوا خرز 1

 مدعو باعا ییهقرفن "وضر اع نیه دعتس» هل راز لصا نع هليا
 بوبم هدیا نایرکص لخت یدلوا نیا ردیآ ضب رص هکنج قلخ هلآراع | ند راف ید ی ابشو اچو / ناوتان وریاشاپع بولوا نازک | نتسر یربره هقباضمالبو " ناشی رپ دنا نآر تبقج ناتو ماها لک هنوظشورب ندیدم بول وا بابسالا یوفا نم هان
 ر رش نشد ببن هلمطاتامهمو مابخو رسا ندزپ یشیکیا ٤
 یسل اها ت اصقو ارق نالوا هدفانطاوا هلبا تان دلفناو .یدلواا

 یب اع ی داش اب رکسعرضو لاصبا هود راز اب ی رالابعو دالوا ا ٤
 لاس "هد افا ةمظعا ر دص تراک هلح رب بب زف هنس هبصق یلغوا | ۱

 بوتابق ر و دسعف مش یلاع رها رشم خیلسن نادل این هبل ا زاعشم | نیرهسنلبف ل ومح هيب تار دغم خدا ومآهریغ * ویشوب بودی ||
 ةنشد لاوحا و عجب یرکسع نالوا ناشی رپ لبا هظفاسح ییاوحوا 1
 چ ای افا تراز و ناسحا ) یدئاوا دیکاو هين ىا عمم هلاوح ||
 است ae صحت تا حاج "الو هزسلسو رکنا لوه#کیم» عفاو هدیکوکو هلایمومیاغ (نابکی |[

4 
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 : ERE ر و دور من یتیم
 - || لصاو هوب امهیودارا ج وف ج وف هروک ذم رکاسع هلام زو ت فو
 رهقح لذعف اب ها مسعت هرالسحم ن ال وا یوزل ربا بس و «رادخرسو
 هط اتحا . یدلوا لص اح تن اضعو توف رکسعلا ةهج نم هدبنام

 ۱ بولطم كم ی تحار فولاغ هللا لاعا ین یرکسع هفاتطو تاعر

 وا نیم هفارطاراسزم ناشلوااشناورفح اددحمو  زافارفن
 | قرااوس رفن زویشب هقشب ندسشنیدنلبف راکت و بزح تب شب انزا

 | مار هلبا دعبتعاسرجوارشیکیا هبو انه هجور ار اهن و البل یخد
 ۱ اع اکرد یدنلوا هبنث یرلملبا راذکو تشکهدن واسه یودزا

 زاویشب «دلواب طساو ااسعا دم صوع یل ةبلف ندنرلیسش ان بوق

 ساب هاکشپ بوزتس وکص ی الا هاارقن

 نی ار نالو" نمسدونجنوم ی دی شالوا رقوم هلبا تعلخ
 هدتم اقا تدم و لوق م دع » دقدشلوا فیلکت یراتاتیبعت الدب دوخ با

 | یتف ادسص یی دلوا لوح یدهعن هب هر ادا ندنلام یرکسح رادقموا

 | هت زخ ندما ) یدلوا لوبقم و ربتعم هدن دنع هل ندنکیدتنا دس ات
 ۱ غلابم تلق هدنس هنی رخ نوب امه یودرا ( ثاهیجوت ضعب عوفوو

 ۱ یرافدلوا بعانم دفزافر کر رو» اههد هير ورم ف راصم هل | "
 | وی یخد هفف دوب هل خاوا بق انه ندنکس ار اب رهش مولا هما

 ۱ | بایراوهدیسر هو امه یود راو رایفا ندنوب امه "ذی رخ هتک ا

 | امعن قیاس رکشعرمس ۰ راپدل وا هدیع زا ها هما یف هافر اقینسا
 | موز و . لقن هنس هظفاحم یر وسم نکیا رومام هتماقا هد هلقاشار
 | هتسوب بونل وا لصو هب اش اب نا یرکسعس هرتسلس یلابا یی[

 . | هیاش اب ىلع ىن اتسخ اط ن ا و!بصن یرکسعرمسوص هرقل ایا
 | شاب نسح دیسلا یظف اج هزسلس هللا یلابا یز واو .ناسحا

 | ةى لا كب بقاعتم ییهبکزویشبنانلوارکذ  يدنلبف ناحرف
 واود كن رکسع فباوطو عنروت بجاوم طسعر بول وا دراو ید

 یز افرک و وصهرق ی ود را "ف رضترک د ) یدنلوا مس وق یراتشنعم |
 اابیلع یناتسخاط نالوا یرکسعرمس روکذ م بناج ( اغاریسا واشاب عزا
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 2 3 ینکیدلپا هداماو رب س نامور دق كم ۳ یجداواو نامی /

 | هل رانعلقلا ر نالوا هد هجرازیف. .. ی دیشا ناسی و داف ا هداتعم 1

 بول وا بيرق هک جاوا یراتهجو . دوروهودرا يسبضهب یخ د اا
 هنلامکتسا كن هره اظ بابدا هبا نییعن هنسودرا وص «یف خد ران ی ||

 | ردىن ( وض هرق رک لغرس لزج ) ی.دینلیف دوم فرص
 نالت هرکصندنس هعفو هنچرانیف كن شات ناعن طیب نالوا یر ۱
 نکا "اید * دع مزالمایملا نف هح رج: یا دلوا بنس هللا. .تاه ام[

 نر ؛عزنند ادعا دی یهو ښخ هسیا.لاخ هنو نا تاقوا فا هدوهم
 یب هعافو فا ندلاج لود نيت مدا كچ اقر هی را لعل اد,

 | یر هییابطضبو موجه هیهوسرخ نکسعندیاهظحالملطاع ندا اا
 | نی نیرد هد هبعلق یاباوز نرد نشد هدنالخ طبع ||

 یکه نشر دوخ هایک كر هریو شنا هراب وط یزرلک دنا بینرت هلبا هس دنه | ۱

 ناب اتش هب اعینساو هطاحا نیدیمالسادونچ و, نابانغ ندفرطیه |
 هلن يترفو مدع كنشدو . .یتلق كب وط هدمالسیازکبع .,زایبلوا ||
 دونج نوا وا ین اشیرپ بس ین ادقف كن هبراسح تنابسا لاک هچو رپ ||
 | فد هرم هی ی یر هینیو . دیهش یرفاو كنيدجوم
 زر هدر دهم فوقومتع رهو ترصن هدنرللوصو هیوص هرفودیخب |
 | ید هنبرارباسو كم [قافشارهظم یی هیفب جیلعل اد هبا یارو ارپ ||
 هلا زاسشح نکیا مال نفلواعدقتیم هلماعمشز اون وتا ابا ||
 | لّولس نرجو رهق فس هنسبضع و لوم یرکسع هلیافنع ||

 ارل يدلوب ل وص و هفج راز انو كرت ییوص «رق,یمةلسج ندنکیدلب ||
 |درشنم هدقدلوا"مولعه هیاغا یشابشو اج نالوا هدفح رازاب تیفیک وپا |
 مج یرکسع راس و خیلعلا د نال و!« دننیعمو یراسنلوا ق زفت و ۱
 | د یشیلاو نل وطانا نالواهدنس هظف اسحمقخ رازاب و , لاتجاو |

 اچ ی هند وا
۰ 

SET NS e TO یا hime 

o Tada 

 تلع هل نع مع تاع صوصخلا ىلعو ٠ ىراهتشا هلا منبت تمایش||
 هدنیؤکی جاخو . لوزعم نوک جلی رکن درفلا بچم , تولوا متا
 یدل وا ل وصوم هنل زمم كل رکسعرس انشا نلع قانسغابط يقع

)۳ ۹ 
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 نرلبا اک نیو ناب رج باالبتس دیتن ام هی ز ز وا نید یادعا
 لا زاطعاو نر غم خب بسط کمار دق ثعاس نکس كربلا ناب
 سسکم ق ر لوا كنتلد ند هنارللد موضخوب ننشد بونیا كنفت "اد

 _ |[ دنا راز هشتم یرادقمر و نازب رک هن رل هنیفس ناشدرپ و

 ردق كيب شپ ندنبد نشد هد هکر غم نیح رلیدلوا ناسهنپو نخ
 نامارفاوو ت ورب راطنقزونو بوط هعلفق یی تل اه ك رشم
 || دوهشم قم دخ هدمبظع ی ازغود بولوا كلام تاععرفظ تارغ
 || ندبا دوجو تابا هدننس هعقو مرد وبو هیاغا نجرلادبع نالوا
 1 یوذزا تب ونلوا ناسحا )قلی اب یب وه هیاغا ینطصم هدازن اح

 || ههانتراشب ندیا دورو ندنفرطاشاب نادو بة نوا ع رفن نفلخ نوبابه
 ]| ةر ؤدنظلا ر دص فرط ناب رادجات ت رضحا قق لا حّ او فرط
 أ ائونص ی اعلا هسان ت ولق تراشب یت دلوا ی:واحنونلوا لاس را

 هن ان دافغا رثا ترمسمریخ و هللا بوطو لبط ت رمو تښاشب

 | وصهرفرکسع رس تجع ن اشو اچ ساتی رومام ) یدنلوا تعاشا
 كمالتسا رکیع ییقعت ید نالوا مڙهه هدنتس هعوو هژتتنلش

 | هظحالم یرلتتشمو بعنلاک قرهلوا هخاکم لوفشمو رب ندنوکج ةر
 ۱ ممسقنم هب عرف ج وا ی د زامکح ف وملوا تب وصت قر هنلوا
 | دنرزوا هچ رانیقیمسق رب و رارمعا ةبوش راق یبراح ورحت یعسف ریو
 | بارخ فرمشم یلحزاکا خد یسهفرف رو بودیکو رغوط هنغ اط ابا

 ۱ یدیازاغا نکع هدنو رد هارب عت هلا فو نصحت هبهوسرخ نالوا 1
 1 | یرل «دسماف تبنو دصق هنب اتم قج رازاب « هرکص ندن وب را فک ۱

 ۱ | یتنواقم یاراب كن اش اپ نامعث رکسعرمسو مولعم ندنرالاح نالوا برخ
 ۱ هيلا ر اشو لاعایرکسع نددنغ دلوا موزخ ید یعیدلوا مودعخ

 || تالا مار هنیار یرکسع یلاوخوا هلع هظح الم كا لاب توق ثاربا
 || ی روخافم وص هرف اعم كناغا بسا جاطایمیش اشو اچ نوب امهناوبد

 | بوط نالوا هدير هیادعا تسد هد هج رانیف نونلوا باوصتسا||

 | یدنلوا بی رمنتهفرطلواو بت رت ندنوبابه یو درایخدیلدب تامهعو

 هدتجاح نحو تاردقذ یسی رک | كرکسع نانلوب هدنوب امه یوذر|
 هج دلوارانالب زاب حلقلاد ب ولوا رکسع ج هیقلوا دامعا هغی رلتابث
 یرارارفتساوتابث هدلح یرافدل وارومام لد هنسادا|ئراثم دخ و نت رم
 هنس انا یرصکی یربرحن ملقلا درادقم رب مدقمءاعزب هلغلوا برح
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 كناغا نسخ یلسوذپا بیا تب فو نکیآ یساغارلیه ابنس ب ونلوا

 ناسحاو هیچ وت هب اغا لیلخ نلوتشر,یغل اغا رایه اپت نالوا یصنم
 انغا نسج ديلا هدانا ترازو ) یدشلیف نازو رف قخربنو
 اغا نسح دینا قاغا قج+و ر ندنراشا ئچ وف لاع هاکحرد

 عاتجارکع ده هدفجسورو زاضجا هوبامهیودرا مدقا ندنوب ||
 زات یک رخ اب ةبقع لد هناوب كنصیلخت کوک وب نکیشا اا
 هج و ینبدنلوا تراشا هدالاب یبدیشملواراسغتسا یبس كنساوا |
 ندناب هجارضو: .ابلاطیسودنک هک ركع رم هززاوا ||
 نکسعرسقر هلوابهاد ٍهبلاَحا ردنا روهط هلتعیبط قر لوا ب راھ ا
 جارها مدع كن هفیاط يركسع ها اشاب ىلع یناتسغ اط نانلوب |

 مدعو نس تنادح بولوا یمن باب را مولعم یفپ دلوا هن صرغواما
 لیع عمار زو بویر وڪ انس ميچ بطعو هدنمح هلی هبرج ||
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  vl ۹اب

۳ OOPS POON 

 ع رمت هاک ېپ هد ام وب ب ولک هود زا یدستقا دمح ی ردارپ
 هسبا رولیرو ک راوازس ترازوهدینر هچ ر دارب نیقاعورامطا هاکو
 تروصوب . . هدک دید ز ردیا دهمت ییعتق كنس هعلق یکو کر ب
 | هر ةا یوم هدروک دم مول ب ول واراک زورناسانشراک ع اط عالم

 نارفالا قیاف هلناونع ىذا قصسورو ناسحا ترازو یال او
 ورب ندن دمرب ( یوکن اتسا ی زجر د مالسا دنچ نتف اب فظ )یدنلیخ

nرج ۰ نک چ یز  

E PLD REREAD ALS aD, 

 هنب رروا موزدوب "موشبع درع مان يف ولروا ندیا راسخ ثاربا هنقلخ
 هدقدلوا مولعم هيض هرانلوا رومأم هنس هظفاسحم یلاوخواو موع#

 ندلحاسوا یروفسمو ماغها ناماد هدزرب هب هبعف ادم رها

 رکتسع روفسم بذل +. یدناراشلوا مانا هتف اب مان هللا درط

 هنسهرب زج یوکناتسا یکیدشانظ اخ ندرکتعو بیت زت زلفو
 ادوهشم یرلقدلوا برو اغ یدصتو بوکود رکس۶ كب چ اقرب

 هوج ولا ةهج نم اش اب نطصم ظفاحر زو یسبلاو ماش یدلیا

 | هلبا شاپ د رب زو هداز مع یسلاو نامرف هلسغل وا نب رق دیا هدس
 ۱ هل اجا ب ا شاب نا دج داماد رز و قلابا ناوو هل دانم ی رلصتم

 | كيلا یوم. ی دیس وا ارساو ثعب هفرطوا هلبا تللرکسعسد اشاب]

 زا رازجو راجت نب افسو راذکحو تشك هدنفایطا ی را هطا نک دقا

(¥) 

  eeeمس ترس هو ۱

ey 

 س

 "هلا دادمسا ندقح ی انج و ٠ داشحا هلو نانیه هدق دلوا لاها
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 [ 3 وصل اع ر اب رهش د وج رهظم ندنغیدلوا دومشمقارارب لص الا ق
 ا ناسحا هسک ىلا ندنفرط ودراو للا ز ون ندنف رطباکر بولوا |

 3 1 اها ركع ندم اداشنحا هدننیعم بوناق ناشلاعیفر ها كلرکسعرسو |

 كج هديا دو رو ندیل ویکییو تعع هب هلق ندنا بوعک هنف رطتاسفلق
 | تریو ڪسر یکی جور ببار
 تبه و هعلقصالتسا قافت الاب و ._تکرحیخدودنک«دنفویکچءدیا

 رودیصزپ رف رش هلیلج نحاوا ددحتماباطخ هنفرطو رومام «رزواكعا
 |۰ د وکی بولکح هب هعلق رحم لاونعر هیلا راشم .یدیسشل وا
 دنبقع لاک انس هریاسمزاولو دور و هننیعم ید رکسع نال وا عج
 || یعوحه هب هعلق كنادعا نکبآهدن دصف كغا دوجو تابا هدیکو کرب
 | شاخ کنج هلی رفحسزنم بول وا عنامنکرخو میاشکسعلا نو
 ۱ تروصو ب ولواراتش هپ هبراحم هللا نعدندا روهط هعفد چاقو و

 | هلا هظفاحم یلحمینب دلوا یهو ۱ ها یتتع نعو دصف هنفیطکوکرپ
 ]| طاستابجومریک !یازغ نالوب عوق و هدهرتسلس یدلیااف کا
 ]| قوشو فیطاتیمظعا ردص ءان هنفودلوا يف ردنکسا هباشدای |

 | نوپامه طخ هعطف رب حوسدمو لصفم هلی هدارا یفیمضنی ده ات
 ]اقا نیهر زیاح هبا تخر عضرم بسایکاینرک ارادرمسو - .رادصا

 || وطانا ( عیافوضعبرک دو وا تیروم ویلوطاتالاودورو) رایدروب
 | جازخاو < رومآم رکاب عقوس مدقاندنوپ اشاب رع رب زویسبلاو

 | فرص و حسو لذي هلیارییسن 4 ونامهیودرا ج وف جوفیدونجیکیدنبا
 | یندودنک یرومالابسصمو لاکا قم دخوب یدیشعار ودقم
 | یرکب كنیلوالایذداچ بویلیا لاعتسا لا شن و نامه کم تاذلاب
 ادو رختدبقسا هاکظنو + .هدیسر هنوپامنهی ود را ین وکی چن ر کس
 ۱ روش نور هتخود هرسا ارماسایف هنلاشما تولوا ه ديدن الا هل

 || ندنبدعتن ال وب عوقو « دهارلالخو :.ءاسکحا هن اب فا شوم
 | یوعهنسودراوص «رق كند ۰ یدیسشملوااضغااضتقالابسح
 | ناسینیرکسعرس فرطواو .ترسهشدج ردلصاو شاسنلانیب
 | دات ید هسلاق بویلاق تردف هلی ییبسیس هعفو هحر ای « هداشا

 4 کالیدعت هل وا تلوجناکرا مورخ یک هلک روهظ تند خوپ ندن دن

 || دیدیاوص یکزح كن اشاپ صسعرب زو هنفرط یرازاب یغوایباخ
 دیدم جز نه هم میدیم هوشی ها

۰ 

 مفتح جا دا < < < هک پشر توک e ید

.- 
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 ی رکسع رسقصسور هلباتراز و هنر كناغا نسح یراضرع ندنو و ]دیبا شن است
 . لله اصن نعمر ا-تخا « دا« دام و ید تل ودو بارسا یسأو ۱

 اشا ىلىت O یرکشع OO هلا لج هنرها- ظ ی «دامو

 ۶ زیو نە د هنس هو ن لو لا ع

 هنینرح هبا | راشم یدنلیک نیم اک لایک رک تع رس فرطوا اشا
 یاضتقم بولوا بصنییسحهخر> نوبامهیودزا هرکصندکد لک ا

 میظعا ردص و لصا و ه ین ان طاسکسعع راز وایبر هاما | 1
 اقا روان نه ماد ماظتنا بورتسوکی الا ننهاگشنا|

 هرکص ندن وکحاقربو . ل نیسیعت هدن ولامهیودزا راوج تولوا
 .هدرلفرط وا و سان عماسمیالمایساجربان عاضوا كناشاب نامعناا

 الم هلفعلوا یادی یخیدلوانمابو نون دلت ببسیماق ۱

 یرونف هدنار فنظب رو طط كلارا (ناب ضکب یاغ
 ثاررقت_تارمشح ند اتوظف م می .بولوا یروصع هداک دوعا
 هدّنیفع ناهر "هم اقا یتغابطا قوط ناننکن درک هاو | |

 0 لنت هداسسب . تودنا ناما و یلع ی هلتس اب عط اقا 3 1

 ناخ نکی یمادد_ فوق موکول جن یس ووی بامبو: حاج ابلطم كنیرابداوفو' ضل لهاا حالضا |
 هللا قارطا ماربا هدننعکنافاکفهتا زا رپ نادیا.ر یهظ هدنکنح ةر تس ا

 ميلا ويىن از وضو لزه کیم تو انولایداپج ۱

 یمنوا نامرفو هست تنم دنا سلف نامناش وکسهاوخ |
e 

" 

 90 رھ تسب ونس

39 EF Es ۱ 
 من یاران ترک ۳ ee رس ناو 13 33

۱ 

۱ 

 نرو نیو( ES ی و
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` EFF اک با ی 

 هب رلتیبخ زب تبه رحم لاونعرب و توعد هتیعج و چ د یا زج ۱

| 
 تف راسفم روفسم ل ارج هلص اضنفا نج زهو لزازت ندا قرن

| 

 هندس و دزا اسشاپ نان ه ددج رانیف نکنآ ردنک ھل ع اعاو | ۱

 كن اشاب نامعن _یدنارلشعا نرش کنج یزورش هلبا تق داضفه
 كلب لا كنه و و نیت اف کم کیا نالوا فنی
 یرلغج هیلوا باتور ندنعهدودنم روز یلیخ تولوا اعلا دیزادةف

 یربخ ك هسکرب هک دلک تب رق هراس رته راک نکیآ بارا ی |
 هبات :خ لاک هکابو رانسو نبع هنو رادمدو هعیلط هن ت ویل ؤا ۱

 اسا

ens 

o RS psp E re 
 هیفیک هزکص ن دن هلیس اضتقا مهص تلع اشا ب رکنعرمس ی دلبا رارف |
 ارتقا هللا تع زهوخ وط هخج رازابو ۰ هاکشاو زاب كرت هبا فوفو |
 نالوا عقاو ادتا ن دن ایم السا ف رط یدلبا هانکسو تبصعم |
 یاضتقعرب یر هل وا اشفاهیهسک یک الهو كلاغ ناعضب و لازبح هد هلخ ۱

 لی نلضم نالزا خو هینهوطم ودنکم لک زه دیاد بیت |
 || كپنلا راشفرکع نفنصو نوغزوب قر هلوا دیرعو بلاط شور | ۱
  ۱ق ده یهلا راشمرلن دنشیا ندنفی دلوا تل ام هلکلاب هنس ودرا ۱

 | هيلا رام راب دلبا مانشدو ب رجب "هتعط "ناشتو مالمو نی ضن ربت
 | هتتفرظوص هرف هلا رازآو خیبوترازه ندیم کا رادرس فرط
 ۱ ال E كنادعا تن i كیرش

۱ 1۱۹ EEA 

 كن هعلق د هاو ها السا هف راصم ق وج تف هیعون هيلع تاو دو
 | يتدراناو . لاوس نفی دلوا هن بیس هننعازناو صالغشا مدع ||

 | تشن ند فب دلوا یبازتماهلیرکسع فباوط كاش اپ رک ع رن
 | ب وچ هفرطوا ام وع هسرولوابصن یرخآو لزعو هدافا نکیدلبا

ga 
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 | وک رس: یزاف ناونع یربض ندنکب دلی تیز هلازاتملخاو كنلچ |
 كب نواو كنلح ور شش رف وجو كروكر وعو قالا هن اقلا كناشاب |

 كسترد د هب یرکسعداز ذاو ع وج بونلیفاباطعوملخ لاسرا ارس |

 اجلا چناب ريش نالوا قدضام هنم وهقع شكو ش زا رفصا یا |
 یوم و رندر معاریسو لاس را رلکنلخ ن وتلاو قوت 3

 أ کالفا مراط أ رکنک ی يرا دج ان ماود یرب یه هلا اطعا ھا |

 |ئدیشلوا هوت زاب هج ردو مق ب وانا ااو ۱ 7
 بگ راسها ر وفسم ن دو دنلوا هلاوح هر تشع ناب زب یاو |
 یداو *هدادرس هلبا لوغو هب هرطاضت یکیدنا نظ نیه لماو رورغو |

 راغب نتمدل وا تیفزآ تی نو میهن ترش راه ا نایب ا أ

 نوا لتشا هبا »رص اسوا هییسور ردروشو هاب با 1
 لا را هلیتس هبل اطم ایشارپ اسورپ اخذ یی هنطق ردق كب نکیآ | ۱

 "مالسالها ی هرو ڪڪ ذم نەدن رالوخد هب هی مان راط الفا) ۲ وا ۱
 یوم بیت رترك صع ییا لا ین تولا وب لافال اف هلن رکسعاا

aور مسی کو تان  
GO NA OOD EOE ND TE E Gy ree r 

 | ىزا دلتا روٹ أع نفیس هنتشک ی کا لر هنطوو 7 رونصتم هلن |

 دیاتو وفا یادتیعمرمخ مدهفو دن وف لها هع انت صنا هانی :

1 ۰ ۰ ۰ 
 اس جسد 1 4 مس 4 7

weme. ۳۹۷ ۲ ۳  
4 

  OO N TOE OCوتو یاری ور یا 2
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 | سم درویش یکبدلیا تیور دا برج هراپانوب نالوا
 ی راشودورسو نره هناوارف م اعنا مظعا ردنص ی رانلوادراوهلبا ۱

 ابتا د ام ی تا

 هجورب ی د هیاسورریاسو هنس ادنفک لوقو هیاش اپ نسخ ریذو نالا |

 | نالوا رادج ز ه د هکر عع نیخو ریست كنلج یو كيجواو ماا
 | خارج چ اقرب ندا جاتحخا سم نوجا را هن دالح نادم ناز د رس خب

 "مهادریخربخوب _.یدنلوا فوت تب انه فونص هدنرافح هلبل ایسزا ||

 | بوئاوا ضرر هب عاری رس دس هللا ریذلدرپقن لاطا ق " ریضلا |
 , تا لاله رابع نالوب ع وفو اه دمو م نلتتسم ی هیاهاش ط امشنا |[
 اینا رارب « داربسک هو زغ وب بول وا مدعتمو عفته ندنرانیب امه عبط |
 را شنییه زا لد. نباشپ رپ ی راضن» من هرانااتلوا هده اشیا

 کس ه دا ی داب نمطتعیدب دهن ناد نمد راب دلیا لاضب | |

۱ 

 | نیل افلا بر لضف نب دح وه د ونج بودیا ف ویسو خار

 نلاش یحداف هیس ور ( اش اپ نام یو هوا ندش قاشب رب ] یدل

 وفیکسع نالوا رفتم هدنل الخ کر هر زوا هزتسلس فوفاعو»



(TT) 

 ےس : هبسج
 ع یسادنفک لوقو انکنزوبفشو او كرد نوپو چهل |
 . !رایدلوا دایطو لازن یدصتم بوشراق هبادعا یوفص ق ر هلوا اوشیپ |
 ۳۵ نالوا یو اتم هده اشم یتراسجوب نید نمش |

 ا عید هسیارلیدلوا را ررمش ندفرطرهو راپهطا هلبا دمج لاک |
 بوبعا لشفو مایا راهظاو لجو و فوخ لیماعطق تامسیغط

 هلا لس وت هباپبنا ر الاس تین اح ور و لکون هی راترضح لجو نع قح
 هدقومران ردق تعاص تر دو وتو هرن لاعاو رشع» برن

 | ناه با تیمم مخزو ناجو رس كرر هنو ناشفاررش كنج
 ادعا تشت ثعا و نيمرصنثس نلبسم تابت بولواناوتو

 | قرفلوا لوح هلاوز یراجار دتساو لدبم هرارف یر راف بول وا ند
 | الجز هنط * یمرعیارادا ممراهراصیح ضرالا تفاضو ص

 | را فک یالتف ثلد هلحم تع اسر, رلیدلوا للمو روهقم هلی دصام
 ۱ ب ول وا وچ دنن امافق ضرا هلی هدم اف هامادو ولما رع هللا

 | یفب دلوا غلاب هکییرلحورحم و هک نکس ن.کص رشم ناکتشک

 | فیط هل او دا بوظ هعطف یکیا نوا _ یدلوا نیفب هجرد لصاو

 | وو هللا شخ اف مازسهنا وب ید نیشدو  مانتغا ندنابم السا
 | لدرب عاد هلا رو رح هفرط وش راق بول وا نج اع ن دففوت هدرا فرط
 || هیفالما شوفت ردقوش ارظن هنتوق كنعمد یدلوا مال اورادکآ

 | باتج راذکرکتو . ارو رس بابدصح سکه یک دبعلا حابصرتشابن
 | یرطف ت a eg مچف هقحال  راندلوا روفغ بر

13 3 
 . 6: 1 ع
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 سر كي زو 9 هد ارفک رد هدّملوا راتعا جا

 | دوب هیرکسع كيب نوا نالوا هد هملقو ناو رکسع بنيم كي نوا
 | یسولبننوف ضابكنول هجمارف موبلایغیدلوا  یناوریغرکسعبن ره كم



(A۸) 

 اف او و قاوبچ هبرعز وبشب هلید ساف رکو نبعشتو الما یراق ا |

 ردو شعبو ترشابف هب هعلف قیبضت ورنصحت هلبکرادن هر واجم یلغاب
 زارا نعد ییلکس یکشب روئلوا لاسعتسا ه دشدروو نوا ھو بوط

 ربک یغا هکب وط هعطق شب نال وارتتسم « دن هناسیم هلبماث نوط
 | راب وط بب رغرب یل هدیشوپ هفوج لآ ربصق یدقو ساو ی کج نواه
 | تارطصا میظع هرهش هلبا هلاوح هنن رز وا هزتساس ینس هلجج ید
 | وفا مرمت لم شرک اتم نوت هل ووت دعب رابدرو |

 ټن اوج و عیظننو بنت برا روباتط و سفت هتسه شب قول

 ناار ۱9 as و لات یو

 یش اشو دو اتش ۳ eh هک اک نفر اف Ripe N أ

 تابوشو ارغاو قب وشت یزپهر رفظزکشع ی ادیفقکل وقوع سا |

 رپ دلالخا نی تی لب مو ابا رای ار
 هدنعایهئراز هنیپ یر هو ریثأت هنیاغوونجب يولق یراتفصت |
 ۱ اپ هج اله هنرافص نعد نامه توا " زیش هرب شل وا هوت |

 یرفاکوحقف لر هرو هجا هه ورکم هورکواردق تعاسیلاۋ ۱

 رابدلنانوب رو رار هلن افس خر یترف اواو ۰ "نوک ب ؛ نوخ هتشحا|
 | یس هبرراح كم السا زکتیع heg لنعشد یا

 ۲ ب ول وا قوق راده ییقحت « دنس هج رد مزج ران بت مدعو هلرجت |
 هدرلس زنم نیدحوم دونج و . قوس هراس زم ها هازکاو رخ یترکنع|
 هلباص عفدو .لوخ د هشوراو یس هلا قر هل وا رطضم نادم اقا ||

 دوجوم هدشوراو هرکص ندتعارنسا تعاد یکی" ̀ نابذلوا وفا

 یرلهدلوا لغثشم هلی عن اعلا درکسع ی اشور ید اب رذقكي ىلا |
 السفور تویلوا لاخ ندقبضتو جاعزا هلن هجو هلکن د دل

 نشد هسرولکس مزال موا عاش با زر یرنزپ نقفوأ

 ۲ | عج هل وا لوخ د فانصرف هرهش هللا دادم هلنا رس ِ

 : مادام هر زاوا قو جاقتا د سلب دروم در ا

 یز ابتماوب کشر ھوا ادن هو رعد رد ۹ ۱
 شن هنایم یتربغرکناسمه یزااوسزوب شو هدای كېت کسو تنش



 ر د ا اقرت اوط هدنل الخ

 ]| ندفرطورو .ولغ هنپ روزا كناغا رعد هبمسکنالوا هدسنم بوق[
 - ]| بویقلوا دادما ندلوقرخا یخ. هسیا ری دلوا ویگنجدیا بام یخد
 یرادهنب رخاشاب هراانالوا یظفاح ی راعدل وا ور هتفان هلال ارت یرلسزنم

 ولل وا هن هجأق هچاق ندرافکحوش هلبا هدهاشم اشاپ هللا ضيف
 بود وآ هرانک نیدنکهبرعت یلم هلبن یتایحوش هرکص ن دنوب

 1 اع تنچمادقاو نعاصم مانڪڪ وش وا هرکص ندتعاس چاقو

 ۱ یرفاو ین كن زکسع ردق زور د كنار, ,..یددلبا ۽ مابقم
 | چاق رب اشاب هللا صرف رلندا وادب دم یناک دنز ز اجو دیس

 ۱ | هلکو لدو لبل دنورهف نعسد بوج یری ناقرتوظ هعفډ

 نسج هابنب هنغ دنلوا لب رت یقع ءاهشس ناتساد ءردفرط وشزاق قبل

 نددنفط نیش ۍسښل وا ذخا ایحارظن هنتماقو.دق لادتحاو تروص
 هدا هش رب هبا هناد برم تفاع بويل والباق نکیشموا دصق
 ]| یودراو , رتاوتم یرلف دل وا كلانمع هل احوب نهد بول وا هنابشت
 ]| نزح بس ینادقف لریظن سر ریل دوا یخ د هرانا لوپ هدن وب امه

 | نالوا هدنشان كهلا یوم یایشاب یدلوا رتاکتهودناو
 لصفنمو بعشنم ندنسس هزباد اشاپ هزابا یب م کا كعابت |

 را هم ک لدربو روس شک هب رحنونف بنسک باكنج شنامزا

 ندنکلام اشاپ ءزابا هنب با یسن يرلم اسلوا ناشپرب بولوا
 | تعاعزر یاسمن ندقلرادفوح شاو, . عارح هوباسمه نوردنا
 ۱ قلناربمریم هی اعا ههادبع نوزوا نالوا عافرو بیحر شبع لبان هللا

 ۱ ن نو کج وا یون "و دیراول بونل وا هوت

 ۱ اعیاد ۳ نخ اشا رحر ییالوقی اب شاب نالوا لم بودا

 . | مانهناو هرتساس لاوحا هی ) یدبنلوا تباسنع هب اغا میلس

 هل هیلغ رک ذلا قوبسم هدالاب ا شرم هیصوز ( داف

 : || «دنننع صاح یی هرزتسلس بولوا رورنغ داب تسمو رورسم
 a یی



 اس تساوی

 یا: 4
۰ 

8 
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 هقارظ ر رب یرات زاوسق لنخاد نشو رو تام ها | یا

 «دقالوا ه دیلسر ه یر ت کشا رادار تن حش رخت" ید لتناز ۱ 7

 هدننیهو . رادطا یناظاس رکع هیاشاپ ناشعن یرکسهتتتونصهرفا
 لاا قرب دادمآ هره بابن رع ر کشم اتتع رنو افلا الا 1

 راے ا لب ۲ دیک ا: تم اغ ص وص لات یک شات جڑ وا
 قضت هنس مزال نتا یخ د هباتشاب تا 1

 ولنا رر تم اقرا نقد ورام یزداو ۰ نابزاوک ال
 ین :رهاط هداراشات نامپقو اغا دیو اشنا نا رغ شتاب رو

 ی ا نوتا کر سن EARN هرفو 7-0
 هفت ناديا واس-ل ورع یدننفا مرک دبی 2

 ا
5 

۰ ۰ 

 ۳ یراود نو رفا نشت و :هو نورتب نر راکهنرافکی نوک یعجوا 3 4

 یربکهعلق تالاو هب ران تاودا را تنور پول لکم نا 1
 ر وبر مرض ید يمالسا دونجا تس هیهرضاحت ییاهزتسلس ها

 یمن بوزو اد راکت هنگ ۱

 | تن ید ترس و

 راد ر زه هليا ناغا ؛هت راح و زا دنا همعه 4 رکن سد دورا

 فّویص غ اتا كهبلا راشم نکیآ ةن زك كا تاج بذ نشد[
 یس ولنا نمش دوا ناز رک هتسو یربره هل لخت هزارف دونم 3

 بوبوووب ورغوط هراتزمیر هدانیب بوادبا بیقمت الا تارو |
 نلصخ هكا ماین فظ ةارغ . رایذلوا ناشفا شنا ن دفرطرعت ۱ ۱

 ینارلشقا ماك هن هعفا دغ شیرک URES اِ

 هیادعا تلوص عودا ی د یراتاو دا نالوا دز ووم و تادا سد

 چاق ربو یسادخکل اوفو شاپ رکسعزتس ئزراتلوا اشوف

 و یر نفع 9 جازخا درتواا

99 

 و

 *د اکیا ۰*۱ دعاتسع بول ادن و کس رها یاد ترک تک ران یتقعور

 ۱ الت زکد ییسایا دا داسا بهای انغو اخذ هدنتاهبرد |

۱ 

 1 هللا تنسو اده ید هی هیعداو یماو# شن ب دو اه ی
apes Set» o 

1 



۱ (en) 

 | یکی ارا قانت ءاي هنکی دی دار رقع عف رود سهیلا ها بند
 نالوا هدنرریاد لا جرو ناد رس اغا نکی یمادنقکل رغ هب هطروا |
 هرئسلس هل انا یشاشواح یرلاغا نو ردنا ر دف زویکیا و رایپکنتا ۱
 مهارات دو یمیج هخرچ نویاسه یو درا بونلنف رایست هتف رظ|
 یر هرخد ن دیا اضتفاو قیر مدا رادقمرب ېچ د ندنسودرا ااا |

 رکسجرس هلتروصوب بونلوا . .قیفدن لام ڪڪ هجووب هدنصوصخ |
 م اظن هنس دیع افجا تفیهو .ماکتسا هنسو درا كناشاپ نام

SS O Ct r ak a DE E r aسو  
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 | كمروتكە رن رب یرکسغ یکیاو كمروك ت بلصم مدعم ندنعاقجارکسع|
 هثسسودزا اشاپ رکسسع رسو موش ی اب كبر ند هبلاب یتبم هنض رض |
 زا لب مناف لرافکیرایچهشرچ مالسالها. ی دلبا مو ۱

 | رفح مدقم ی هداسیب «دقدلوا یولعم ِكهبلا راشع یرلکدلیا برج
 |+ تركك شب ةى ادخال ولس قواو هیت ءزامزام یکیدتبا + داماو
 ۱ باتش هنب رب هکر جم سخئلابیا نایراوس هی بودا هیصوت ین رم ال وا
 ۳ | كنج شنا ردق تعاسم ترد هلباضیحتو ارغا یی یرکسع ةقبا طو
 ۱ زوفمیف بولوا رابشنا فس هتخوس رافکر دف كي یاو تالا

 | ناسوب هدلود عاص نامز ینجهلوا رک ءولج مدجزفو تآ رم طو

 || دان ناچ هدنعض هظفاح یی دالواو لا بع یر ناکبانامروا لذ
 | یرلفج هل وا . رارقتسا نک ه یاجرباپ هدابز.ندهلجج م دهکر عم نادینو

۳ 

 ۲ ی هشرچ اليد سلوا فرض مفد زادم هب اه ها لوخد هاب
 أ رم تاقالمهلب'اش اپ رکسعرمس بلکہ روک ذعلحمیخداشاب ؛مهاراو زو| ۱

 : رخ عبد نکیا هرزوا تابث تابعا دا لبا ماکضساریاسو سرم
 . یهچوا



 ته تا سو سبک ۱
 جی - رم دم چ مح
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 ادتیا ن دننک رحو عضو كند بولک ىس هغاق هعطقوب كنا 1 1

 ادق ی بش هیات رفت یی کرک | 1

 قط بارض دب ولوازهمو هک خانا نعال زا ارت شبح او ||

 نانخاو دوج رهظم كمظعا رادص صن نالوا دراو هل ایهلناج||

 زقعخ رومأم هب هظفاح هدر وکر ون یالضتسا یو ن کن وال وا
 هن رلتتناتمو تاشو دانسحا ه دنسو درا تودیا یتا اع 1 لکابع رس یی راک دلبا قو رفت ی اولنی ج كن شاپ ینطصمواشاباا
 ردض ین هیطق هلبا نیسیعن هب هخرج یران را وش یکی دنا دایععا ۱

 با ۱

 (؟6۷

 اد الا ی داماد كن ام نیا عو املا ارال

 | ينل نطق هر درد هدن زاذط هفا زدق هنتنسرب هللا نارد ندننلوص |

 تبقاسع بولوآ ببسو هل نشوای اب وجا دنع لود هضم عو
 ل ص٠ بودنا قافتا و داحما لا٠ قافن زاران جو رت هلن ازم ره اظ

 ورغوط هرم هلسادبت تبجت زفأو هلا هنا ونو تن هنشمنامغب

 هدقدلوا نانا رنگ و کن هزو ییددلوا " .تعرع باتنانع

 | لا هنب رزواو > ناب ید ضف وک ام غم لبا عجن هرهاق هوجو |
 هرانتنسالا دقب هل ریاسو یزکسع یتلصم ۰: نارشختو رق بفیس | ۱
 | توجو یزیغ نآدن راق دلوا نابماد هدز رب هننیشم كمما وب یی هلجج |
 | یوانفددمت» یراتفم هعنرا تهانهو رهزا یاس ءدلتنضیتس هلازا |
 ۱ ی ركع یه ذاوناو ۰ اقتلا زاکبانمضخ هدایطاضو ...اطعا ||
 رم دن سڏ کا قاز هل وا لع اف دمدص ۰۰ ل دو ناجا |

 ۱ ۳ دانا را یزفیرج هدرا ؛ ترد: حاد كب ىلج نالۆا ء اهن هورک

 بولوا یدابالا فوتکم ها قحاولو عباوتو ی دا دی او شنا هاج |
 | رلیدلنازادیعاناج نصیلخاو . ..نارف ورغولت داناو ةالخیسقا |

 هدزلواو. :یادوانح زورسآی الا سات ولف هلبا قام دانش |

 لس هو اله ز5 شتو هیلاب بنا ادعا لو زما یدوا |

 هی هز لتس هدنمشاننا لادن شا هبا نیت ك نطو درا وص ةر ( هزاسلس || ۱
 رشدنم هفا طا بوک ادعا هنزاغ وب هیلب مقاو هدمفانسم تعاس لا || |
1 

ar حج 

 نسر زو یظفاسح ه رمسلس یربغ ندنکیدلیا دادتساو ربت هني رک ||

 هرطصاسح ین رب هرکص.ن دکد تباه نکارپ نسودزارکتسعسی]ا

 نیم مدفن ادا و نیک ۱

 ا
| 
 ےس مم حسم . هس . ل

1 



0 

 ماهفا ی رلکج هیعا روصف هددادماو تناعا هلا رلت مج راس و همخد

 ید هنو امه یودرا ییارجام نالو عوعو هلضف ندنراححدتا

 || راضح مالكت اف بوتلوا تروشم هب هلجج تیقیک  رایدلبا مالعا |
 ندنرارب رح ؟ نیح ےلعلا دك شب بودیارارف هدنرب ی ججلقلا درادعمربا

 تيمجوبو بی رسن ههبلار اشم ترعمو بدرتو عظنت یرهنلوا راب تعا

 ناخیارکنلود توعد ) یدنلوا بیریطن ها اباطعو عاخیساسور
 ]| كتبراضرعو لام هر وک نب رعز یرلتاشام هیولهیسور كنسهضاط رانات
 نالوا دقهنم هدنز هایم موبلا بولوا تبقي ڪڪر یبم هنس هیاقو
 یسالفع هلبس هدهاشهروطضب راد هروج قر هلوا ینالخ كطورش

 ندنرلفیط ل.اش یاعوو راصاتساو هن انو هبلع تل ود

 اب رحواطس هانبهتیرلکدلیار اهظاتمادنو فان هلیدورو تارب ر يردن
 ینج هه وا ر وصد « دّتمه ن دنفیط هيلع تاود هنر اضم تنش 3

 .هدعاشم ردق هب رالاح هب وسن اط ۰ یدیشعلوا تراشا هی رف رظأأ

 ۱ یصوصخ قل وا مادقا هنبرلبل طء لیصح اب رحهلبا قحلضف بوتا
 یارکلود یناخ عرق اقباس بولوا ماظن کز ارق «دنوپامه باکر
 كع رف كلوا هللا رارج رکسع مجو راصحا هب هن اتسا ندنکلتفج

 یهەدام تلوهس تعع«دقدنلوا راسفتسا ندنفرط یاسا یصالنعسا

 هدا كب مرکب هلیتفرعم كب ىلع یکیناجو رب رغتو حاضیارذدقنکیذلب

 لاو نه بافس ندر هلک ما بب رق هرات وا باسو بونیسو ریخت
 هلترازو هبنر كهبلا ىع ومرمم نوعا ق وا دنازت بس هنرابتعاو ذوقنو

 رابدنلوا ارسا هلبا یربکت .عچجوب هننناج عرف بونلواالعایآ "عمو ردق
 لوکنو قعسور ور نددت دعرب هللا ېپ صن ناخ م دقان دنوب تبغبکو

 دوجو نیمسندلبا اه تانییعت شو رغ اه رونوا هش رهب « دنراتعم
 راهطنا « دقدل وا یمولغم كيا رک دوضقم ندبا دوم راق داو
 كناخ یارکللود ن دملوا لاوس هرکرب ندزب هداموبو ١ لاعفنا نیح

 ردلاد «نااصمنا نددنسمول مرب ی٤ زع هم رقو یت وعد هنوب امهباکر

 بولانقحاولو عیاوئو لافنامفرینوکی حه*رکب كلوالا عیبر كرد
 ندنرادص ماقء یاس ینب دلوا لاحتسا نار هیطم ورغوط هنکلتفح

 راتاتو هدبحرب یماقا طاف لاسطا یف تولوا ۰ دسر هنوب ایه مس

 قوام طخ هتل وس ةف ص هدنباب ق لوا تازاسح و ین هنغج رازاب

 یاوعدو دلیل جش هدهرهافرمصم (كبیلعیرانفرک ) یدنلبف هدینک
 جسمی nem تو

 . درفت ۰

 ةت شو سا توس سوم سس بست ات
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 نالدرپ یر هن اخ هبجو ي وو بیرسق هل ازت PIA تد

(ee) 
 مس

 فونص ه دنصع نالعا هب هلج ین۰ نوء ب ونلوا نآ رو داهشالا

 اناا رد ای زاها وم دلم ز کی ی
 یاعد  مايقدبا تلود ناراوخ هفیظو ب ونلوا جاردا هناراکت ام

 ركع سس (وص هرف هعفو) راب دليا مارجا تفه هدیعر هن اهاش |

 رک ناضاوپهدنبسودراو تمنع هنسس هففاحم یرویم قیاس
 تم اقا «دنسودرا وص هرق ی رادّقمرب و تیپ4 و بک ین الآ

 | رحم لاونمرب اشاب هللا دبع نل زوشا لد هندورو اشاپ نامعت ب ودیا
 كنعشدو رضاح هزارف سکر ه هلبا تلق تلعو تلاکو مال یارجا

 ایاعر تطاعسو راکبان مخ یدیاراشلوا ظانو رادهکن هندوهظ ||

 1 تب ول وا اخ ندراضسا نلاوحا مالسا لها راب رها هلا

 مایا هلبا مرج خج هناوا هب وسق ی روما قحا هل دهسهامرپ ادب دجب |
 یغیدلوبو ناشیرپ نسودرا وص هرو بودا دع تصرف ې هعراع
 قیقح رکسع یاسور یفیدلوا ه دنسس هدساف تان كعا:نالاتو بھا

 ناطلس یارکتخم نالوا مبقم دیلاوحوز ییفیکو هلیراسع | ناشباو |
 ییعاس شب یرکب یب كب وصرف ةلبا راو بودیا نایب همرک ادرس |
 هلاحا هنسس هدهع كهبلا راشم یرکسعرس بطخ بویلوا زواصع
 هدنماکشسا كف رطواو ثکرح لوا تعاسرب بواوا تفو یخ ی هناوا |
 دنلاحرتوطحهلصف ندنکیدلنا تئاطب راهظا نکیآ مزال كغا تع رع

 1 مکح هنفیط یواح یلاھتسا رازکعهاش ةن دلوا فقاو هتک نون ||

 ات ودان یک کیو ترو مع ی دیشلردنوکیتاظلس ||
۱ 

۱ 

۳ 

 تک

5> 

 نیکرشن ءاهد tê E ناب راغ دفرفو 9 نايب دي

 میاوفا رک هغ نانلوب« دنبع بناج ماکنه قچ هوا بیصا هنیردحوم ۱

 ترمشابه هزارف بوی | تیاعر هت اتوربص نالوا ن دنرمصن بابتا ||
 ۳ ها حر کسی جام ولو حج ا

 REO ۱02۰ هو NE با |

 ع وجر « دقدلوا یمولعم کاپ لام ین دلوا هرزوا تدوع] ِ

 ۱ هینررح نکو :. مارا «دورپ تعاس زکسب وبا زب وجت لجو رپ 1

* anu 



 جد

 ۱ ]و دلاری مود یی بار قد رخ شده نالک دن دو ۱

 لاقو لف دارباعالم هیانعموب اغا رعایا شو اج هقشب ندنفیدلوا ||
 بلغا یزواسجت هرا ف یطورب كن ادعا هسیا نوا ل رع نڪا و ||
 هنا زع تاهيلا ,ناشف م اوخان هاوخو بضفرب وشت كلر هید ردلاتشتحا |
 التيه همعص تل اتش اب نامت دب تلا ظا هن راو ب واوا بیس ۱
 || كار دوو ءاضف قوس نکناقداو ااا مولعمیرع هدروفآ تب دوز |

 ۱ دوم هام :بولوارک هولج هدنفح یا ی نا مورو تالزکسعرمع ۱
 ||اراشم را لاونعریو ۰ لوزععاسشاپ یدبع نوکیا نوا |

 | یم ی یداوا نام لی اوا مارو با

 ۳ لوس اسان سا مور سخن ا |
 م :

 ]| یرح تالا ضعب ناسنلوا مانتخا هلبا مالتسا یوژاب روزو ولهیسسور |

 || سز هلا ئم دوج ولا زب نع ضطوبو ۰. دورو هوبا سه یودزا
 ]| دوجم بانج راذکرکشو . دوتفم بس نوم نب رس نب دحوم
 | قیم هر هب یع هرباس تاوداو رسا :ناسنلوا رکخذ , . ابدنلاوا

 ۰ تادا رپ قالار ننبر تونل وا ر لیست هنفط نداعس ناتا

 | قفاوا راغ یعنز بولوا زادنقالا مدع تع نخ هبا هبعو : راد |
 تونلوا بصن رداح رب هروفسم «دنس هژاد ی دنفا سسر ٽوڪ |

 || قالا ندارو هنزلق فر خدا و اهلیساسحا قارقان دتلع

 | ضد رو ایا هدامجو ارغ ندنوبامه فرظ ید دعفدوب  یدنلوا
 ]سود ىلع بولوا رو دص زی زف نش نوباسمه طخ هعطقرپ « دنفابس |
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 لا رک( غ نالوا هدننبعم د یزکسعیس قجسور بوئلوا دیکات
 چ اقرب «دیان وب و رومام هرزوا كعا صالنتسا نس هعاف یک و کرب

 هی هلا رام عفا ولا یف. ۱ :یدیشعلیف ر وشنم لاسرا هنفط دفف د

 كن هداف راه دارشساو" رارعا یکشع هف یط وشراق یرخا كفو

 هنیو رب کو راد عرف حرط هلبا نمد« ذتبجراخ ندنغب دلواریسع

 مصسو

۳۳ 

 ی سم

۰ 

 ا

 هلیدصف هلاقم هراتفروب نعد: .ۍدلا زر دیا ريصمو لئوم یتهءور

 هنج“ ور بواوا رظان هنروهظ كنمش دو .یضاح ی د مالسا رکسع | هل فل وا مولعم یراکدلیا موجه هنب رزوا قوزا ندفرط یکیا ||
 رراسو پوطو . لوصو هل مان نبتسم عقاو هد هفاسم تعابس چوا |

 ب اباو اعز تن هنسسوب ها رک ابنع فونص روم ام هب هظفاخم: یدلوا |

 هاقب ایل اسنق و كنج شنا هی رزوا ادسعاو "اقا نزنسد یاس |
 یعسم كناشاب یکسع رس بوط یادض هدم اکنه یراکلپا
 دوعومرغطدونجنا لو هدهظفاحتو . دوجوه هدنلسهراد تولوا

 باتشوتمرع هلادج لحارهن و ارو  باععنسا ین راز وط هخرچ هليا

 نمد دفرطرهور سوی یاد نر بول

 یرلفجارقاوو ا بوط هعطف جواو 7 جز دنب بسا یوادقم زویکیا
 کر د لاو یرنکحا كني اطب اض یربسغ ن دنفیدنلوا طف
 لاکش راف رک احو رحم یخ د یزدا رب كلاززج نیرو | ریعسرات

 یکسعرسو .. رو نسو امداش رامظا بفعرد ةلغمل وا رتو ضرع

 هذننعم توئلوا تامعبا جومو چ هضصر لبا روعس تون رب هیاشاب

 هلیلا سرا كنلجو اخ یخ د هب یرکسع یابنورو نارام نالوا

 وص هرف رک بع رس بونو لزغ ) یدفزوفوم قراتهواقاوش
 زا یس هرباد كناتشاب :یدبع رنو ینرکسعرس وص «رفوینسلاو لب هور
 بصنر یو دا رنک ې کین لی مور هدنس هدهعو ناشیر |

 ۱۳۳ تند نیکو یا

 هم رزوا یعاط اباب صوصخ اب بوآ وا ناسم ن دن ابنیک نالوب
 جست
 ی

 | لوغشم هطیض یروکح ذم لسح لبا جا رخا هب «یشط ننانپم

 ۱ هنب ران رض مرکا راد سس ندنفرظ هبلا ر اشم ید دلوا راسا | 1



(rer) 

 || ىا سوو هل رکبسع نام روال د اغا راب نالؤا ئاب شواج ]||
 || تیمجوب بور دو کهنف رطانشاب یدبعهلبیعم دوج وم پیشاب

 ]| امني و بهت یراسفیطوا نشد نکی هدنتین قشر او متفاتطاباب هبا |
 ۱ تمیخ تخر هنف نط یل ول توقا زب نیمزوخ هرف یکیدنشاهالتساو ||
 ۱ یشادیجتاتسویو هیودرایشانشواحهرکهندنوب رلندلبااقلا لتدوعو |
 ۱ بم ک هلو هد ق درجا قعد و تدوعرفظ و زوف ی هب هل دا ||

 | بوغا قب زکذو مش یانعب مکا رادیستکرح) لایدا ترضع | ×
 || ةظفاخو ةزواح هدلوفزهو كنج نبادب رولا راهب مابا نول ||

 || ةا یخ نه كم کا واد رس لبس اضتقفا كانفتو فیس لاا“
 | تلوف ناکرا یدحاق» : ماضتنا خا نان دور مالعا کر
 ]هل نافتاو قیاوشتو اشنا ندر اقر تنها ناتهاوخ خو
 | تونلوا قق ن کنح یقوکسبخ یجترب یخ کی كربلا رفض
 . || برو ۰ مان لوزداخ نرم مان ناتشلوا بن الل ئالا درن ر
 ان یاب و هو یوم اكواد شق قو مخو اديب
 | اع دفع ییصوصخ یخلوا یاد تلنا درب هتینرب و | لاننصتر ایه فا
 ۱ ننادیک« دنرش هقف - . ى دیش وال ااا و ص زق هن ذاعاس *۶ دم

 ۱ دمخ اه داو یەم یسیضاق هطاع ام اس نالوا قازا تف هدمولع ابو و

 || وداود < .بارطا هلبا قلعیرخ شورغ كب چواو باضتنا دنا
 | هنویاسه یودرا *درفص لیاوا < یدیشنلوا باها باتھ
 ۱ غاتت و مولظم ن ايت لتصق و وأم با تفلخ سا بلا و ٠د حداق
 ۱ ]3 ةیلهنتر می ویو :«یدلو

 اب ۳۹ ایی نیستم دنا نما هم 0
 ]| لواطف تولوا یربن ارف هلتسایتس ت هش ییصضکب فنا طو: یزحبو
 ۱ تور بجا ص لا رخت یش روا یخ هدنخلاخا ادب هلا تا

 | ینروعش كنا ابان غا یس «زطاخ كعالع هغناغا ندنفهدلوآ اخو

 ]| ىهيلا وهو * حج ورت سفت للا عفد ىزوذ وب نب و دیآ لةم
 | ندیناجرح ( :قصسوررد نباد نشد مارهنا )"یدلبا عود ا

 || یلعماوایراصوصخ ¿ نیدحوم بلاک قوشهنرزوا دبع ن نیو



f) 
 | دیو < رارفو نشو عح رارابو درد لر د يمان صع هللا یلعوا

 1 راب دلیا ۳۹ ات ی : لدشند تربع قر هل وا راداسهو هران وب ید رک ۱ ِ

 سیقعت ی رها دالواو لابع نالوا جارخا ن دنغاطاباپ نٍ د نعد
 ناش اتما «دنن اج وص «رف راک دلبا طط ییرا دفعو هبا | ۱

 كل داننا درشم ندنغابظاباپو 7 :رابنتسا نایطلس یارکتخب نالوا ||
 توغ لابیخو , :زاغلبا لاتحاق هلا باععتساو فوت ییسیضعب
 هلن دیو الب مت ف ده یرانکزازشا نالوا رمشتنم هوا هب رقهلب |
 تمعن قح هبا ضالقهسا ینرادسقم ر لرل هب ع نالوا راتفنکح
 هنفو ندیا نودخ هذتنامز قیاس ر دض : ..یدلبا ارجایب هناهاش
 ۱ مظعار بصینفلخ یعاتطایاب نالوا هنن براو هلن رازه ندشاشد

 ى ص تین ڪص نالوا «دهیهلا تبشم یاوضح :داز: نسحم ناسلوب
 ييزاتياوخشم هلتعارارو رح هما هن ات الو هلا رکح هبیغو مزچ

 ۱ دوخا و هطفاسحاب م :دنفعح نخ تذوق تو دبا هذافاو ديڪڪ اٿ 1

 روم نسبرثکا گرا دنم درد بوود هنس هبعاد لمن هلحرب

 دارطتبا .یدلبا لابوو رزو بنک,هدهلباقه ویو ...لاکسدب یادعاا

 | صبولوا هفابسم تعاس شبترد یینام یغاتطاباب با نمش لآ
 هبالب باد رک ی دمج تما ردفوا نکیا لوح یخ دیس هدام ||

 كنم هکلب ی دیا فیخسیا ر و ,فیضریب دن هقیفطا یف كل املا
 بیعصن نی راک رحو ریس ها الخال ندنکلنشو . امروغ ینرمم ||

 ىلج نیپح ردیف بیش هتم د باغ عف د و تبتغا بسکح

 بیک ه اورو خخ تولوا راریب ن دنسد دعت 2 كنول ي5

 هل رالا و دنکو !دف ی نکا تالنوکت وا عقاو هم هخابهتوا
 نادقهواو  ارجا هزبنکر هن ی وا د بچو راپ بو دیا الفا و بت ضت

 لنولوقبمم هلب رلتبایک ارحو تش داخ ندنرا عو هبئضرا ییففایسم
 رلیدلوا هدازآو ملاس,ن دن دابسفو یدعن بواک هلبا لکستعرغ 1

 || بولک هنسهقاب ورب لر وک ذم رهن هلبا هظفح یرانجت قسم ج
 یراعابمو روع یر یج د رلبدبح توایکچ وریک و كلرت یب راغابته

 ]| ن امز یرا ڪک دلکعبوریک و عضو البدعت نیتعاضب یراتتکام ردق
 :یغاطاباب . ردروهشم یییدلوا هلماعمربیراج ه دنر هنایملد هيب رق ||

 سان ندنیار تلایفو ه دیسر هب یمطع) ر دص عمان یسدعقو
 احلا ف بولوا ه دیجنرو ر.دکتم ند هست نه * داما نادا ان

 هر سو سوسیس ستم



 ) بواوا نو. دوری ها ۱

 هداهن و تع اطا نیز. رک رهو .هداقا هدیفبو تب رف نم نوعضم

 | هرزوا هجو یتیدنلوا نایب«دالا ( ینیوطو بلا اڪن
 || تم وصخ راثآ ندفزط یکیاو . راو د هترممع هدقع ملص نرلصم

 || سل شیدنادب نشد قفز هلق نوک جاقرب هزورون بولوا رادپ هبرافنو
 || راف رط ورب ندیفپ وطو ت دن زاغاوب هبلاب غقاو ه دنن ایه هوسرخ هلا
 ۱ عوعبمیرلک دلی نیو شن و جالتخا ياقلا همالساب ول رورع ||

 | هباشاب ناجع زو ییا جلن هلتقلوا شیک تب ترضر

 | هلی ادصا اع مها دب دشو ديك( «راظخاحمریاس ناشلوب « دلخاوسو أ]
 | ی دیا را شلوار دی درت هتم یزاکد لک  !«دیعبت نیک غم هل زخ
 ۱ ید كروهقم ند نالوا رورغ یداو یاسمن ندنفنط یملیوط

 | فصوصخاب و هباشاب یدسبع یرکسعرس قجرازاب یارو رش عفد
 | بوتل وا شرابس هیانشاب سکر ج ن دنا مریم یظفاحم یغاط ابا

 | دی کچ برخ قاناس هاتفا هعفد جافر كهبلا راشم رکعرض
| 

 | یریغ ن دنفندل وا ابهو فلت هل دب راتسم یصس یاغو ادعا ||

راتم دادتما ید یرکسع یتلابا لبا مور نالوا هدننعم
 ۱ هلییسح هکح

 | ت راتالویسب زکا همان ییقاچ تو  داهتحا ىت داشعنا لیلص

 ۱ ینیدلوا نکی داد البا یکسسع قیر ناناوب هدننا تو دیک
| 

 | ندکلنش بواوا هفاس تعابس قرف ید اه قج رآزاب هل ناطابابو |

 | خد اش اب سکرچ بوبلوا لاب هناعاو تکرح هل لا اس
 ۱ ۱ تع“ یابعو دالوا نالو ۱۰ دنس ةبصف یغا-_ط ایاب و تيما ان نددادما

 هلکغا دع دب دص یار یتتمصمحارا هال س
 | هفجزازاب نس هلسمج

 ۱ | ع نالوا نم یاس لابا ساوبنس سو دکو لاسرا

 ۱ بشر یتروباتط ید نمد یدیشلوا رازر اکص دص هلبا رام

 ۱ بد ره هنب رار والد مالسا نالوا كنج * داما هدنه اکشیب خالا و

 | تالا لایعا ت دنیفزطو هبراح ر دق ثعاس شب ثرد « دق دلوا

مالسا رکسع بونلوا هن رام
EMSREA یرفطو زوف 
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 ۰ .هنسس غیاقو )ا: یدنلوا هیځ وق هپ ئ دنفا زهاط دمح دیسلاو هپ ی دنفآ 1

4 ٩) 
Es 

 .نايلسديسلا زیا نا ا اان هرن

 هکر اتم تدعیاضقنا ( هقرفس تاعوقو, فلاو ذیامو نیناسعو میس
 برت فرطیکیاو . ریکخولع یکم شفا ید وع لزوم هر
 ده ةلاحا كن واسه یودرا هنرا و تیو دیار بک راد تام دم

 یداوارو "طاخ دزاو یب هظفاحم بوجو هلببسخ قلوا یسهفکشا
 ی رومآم مذظفاح يا كب اشا ناف ديلا ززو نالوا قم ه دنشناتشغ

 هرزوا قمزاو هب هنراوهبلا راشم ءال هنخپ دلا زا کا یار قفاوم

 ورک وب یاب "یدلوارذاص ناشلا باج نامرف ندیلاع نوید
 تاب رک ح یاجنربا هلبا ماود هدرالح یراق ذلوآ روم او > ماف
 مرکا یری ذغيدلوا م اعو صاخ برج یراتفدلوا ماو
 هلبناونع ییکنفت ̀ ناکمالا بع هنر هراذ تلو د ی ابطع راس

 کیس یک بسه تەواو تقو مشاور مة وادتقمرو ||
 بات زامظا هلا لا سزا ندا بت هرالحم نالوا یو فوللو تسدراد
 یراتانیبهقو هوس کخو هن ه واع هلغا وا ناباتسف ین رکعت هدنا نآ وت و

 ضن كاپ یاران رفح نارها وبا هرزوا كار و ندنرافّرط
 اتا شا واو . یدنفا یشزو" ۳ یدنفا رادرنتفدو

 یە عی وطو ییەبجو رفت یشیللاز وب یراضا وادتفسو «اسو

 نوک چاق روا . ترشابم هزب زخآ ه دانش فلز وب لاضا شام
 | قارا یالا ن دیمرکادا رس هاکشیب بوئلوا مظنن را هوتک دنف زظ
 | ناه اش تاهیفت ر وه ) رلیدلبا تع زالبم هنس باد هقرفره هل
 هلا كنح نف نالوا و مطلا رسم ورب نددنس چار اکآ لد هاشداب

 فاك اشفو ااعر صوصخایو , . رّوعشلا بلشتم اکو یا
 | شماراو داع ةبطاق شیاسآ بولا روه اغلا مضقنم هلا هب رو رت
 نوکر و لیمه هر اګر وش مفد هلدصاسقم دابألا فیع قول
 نوسفاو رکم رپ نس د هلبا را هلاکمو هکر اتم ردق هن ترب تورو
 با هیکلافو هیعرسش منا وم بو دیا نوک انو کش انو زنا فیت
 قر هوا رجاع ن دماززا راصش رم ندب ذلوا منئ نل ود كاب راظ رشا
 یز ارضا هی هجر دوب نود لیصفت « دنرالحم یرلفدلوا ع جار
 رام و رهق ت اواو صو یشعشن برف یکی کر کد درهای دانآ
 سه ارنب ولوا لیلد هتسراو یکدلبا ثشف ن کیدو ۱ ا
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 ]فی ریش دمح ه دار یدنفا دعا نال وای کینیا لاوط انا

 . ]| ماتخ* هجر ده دسر یم هیفزع تدم نالوا ترابع ندهنسرب كندنفآ
 | لب هلا «روکدم ترابص قوکح یڪکبا لز خالا عیر رهشو

 ۱ ̀ | یخ هارد لات فارابی و ییمیض اف لونعالسایلوطانآ
 أ ده انا یا نلیلج تصنم قارش !تباقت بولوا ما رفللصح
 | یر ذکیو یفرتشم یدنفا فی شدم« داز فب رش مور
 وبن اتسا ءاضف یهو ورا زابا لو عم ندهسور

 ديلا یسیضاق مه زا اقناس تونلیع فتشم ی دیما شوک همای
 اة هی ساق فورا ترجبز ۰ع جد یدنفا ش ورد دمحم

 | هۆز ند هدعقلایذ هغ ( هیلعتاهجوت ) یدلوا ساو يا ا +
 || ىد نفا قطصم یدافوت یمیضافرانف رهشنکت افاس ناتق ۱

 || مالسالا جش یسبضاق هنردا اقام ندننوکح یعسب نوا كياعشوإ

 یتش هی هعرکم هکم 4 یدنفا دضخاولا دبع » داز یدنفا هها دنع |
 هیدن نیما دمحم هداز یدنفا دمحا یاب مکح لصقنم ندونراو

 || ج یدتقا قیفوت یجحدبسسلا لورم ندکیالتسو سها ردا
 ]هفتم هو یساضق فرنش ماش ندهحایذ | ۱
 وا دنمحا مالسالا حشو یساضف رمزا 4 یدنفا راع هما |

 ەد ن as هناهس ap هاب 9

۳ 

1 

iy gerenسو ويا  

 ۳ فاتصو یرکسعیضاق یلوطات | اقان
 EEE تود )یدتلف دبقخزد یخ "هراتس هللا هر و کک ذم

 ۱ E نخ یدداب

 ۱ لوصوم هتسسهحبرد یب رشعموبا ه دشماجت نفو لوغشم هب!میاقو |

 ٠ ند هبصاخ ءابطا هوزوابترم رشتو فلا هطلخ س دق اپ اب نددرحت |
 3 e سس سس حرم

 تا

 ور ص
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 ندنسهرع خالا عبر رهش . یدلوا مارک ناریفربم راطف اخا ۱

 ۰ ۰ گی ۱ ۹ ن 1 3

 ديلا e داز مشاه هلی اضف هدر صا وخ رووا كعا طض ] ا

 رادکسا ندلوالا یداجب ضو . .راسم یهر زباح یدنفا هتلادع أ
 رسار لوا كنيدنقا لیعاسعسا طفاح هداز یاب قیچی هلا ئساضو 3

iنیت ۱  ِ 

۳۷ 

 لبان اب بول وا یینبمهیوبلغ هرم“ نان ولطم تبق اع بویلبا مهردزا
 جداخ ندرشپ مسو یدیا ه دنا هسحوت هر هرلع تلود تصرف رمغددلوا

 و ٍدکدید یدنا ردیا هدازا دو دسح عطق ندهویکص هلبداریا فیلاکت

 هلا نس تری ۇل غم ورتب نکلارق ب و دنا زاغا هباوج یدنقا سر ۱

 ناکرا کاو ناخرازان م دلابح یکیدلبا تخر دمشق لواست هدنامروا
 « دنیا لا داهنمکعاباعز بو دا راسا دنن کک دا یاس لاوق

 ندنکلسم دارفا * درساو لتف هيلع تلود نکیشقا تفبس س یراراسضآ
 هدر قاراو تغارف ند ن ڪڪامد نوح تواوا خا شکتادآ

 کی کجا جاقرب نددوهعم تکو ید یب هدانمون ب ودنآ تعانف |

  دکدند نکیدیشهربو ترتهش هبا قلیجتالب ورب نددنامزوا تح بوی اب ۱ هزوس هک دنیا سحیفج ةنلوا تکرخ هزکیرزوا رازک: بودیا لیوطق |
 اش اپ دم یبهطلاب نکر ادرس ناسشلوپ «دنکنجر یباتط فوقشرپا |
 | سونک«دناعروا بولواو زور انشا هر وفا قا وغو انادو لفاع

 ندمداصت دیاشو . .مهون ن دنع وجه هل رکسعنیوپام ندننایحو |
 نترنصنو بلغ تشر سم نانشلوب ه دندییلد یلر دبا ج ازت هلبا هل غ: لبصاس
 س هبا» دام ۇب كز ەي ذ ی دلبا راټخا یلص بویغا عیاض

 ص مس

 و

 چوم ئداوس رنک هساک مزال قل زاب تزودنا زوم یرا هشخانع

 عیافو )ی دنلوا راصتخا تعس عیجرتهلا رادقموب كلذ غلع هاب دولوا
 لاونج كا ركع سس اشاب لع جاو دنوم قبیساردض.(هوزجأأ

 لنخد دارا یراوجو اوو ىف تلع ی الم نکیآ متمهدزاغوب

 لیصح بونلوا جر ذ هتتطلس نارام احس یتبدلوا جرخوا|

 زاغ وا رومأم هتمافا هدنفاطروتکتهدنض كيا روعشو توق زا
 یدلواروح مالیان اشاب نسح رپ ز وارد ناد وق هللا یکلرکسعزربم ۱

 زوبجواو اضفنا یقدمغو دعو كب میبهاربا یلغؤا اشاب لع نج | ٤
 ۱ هج وت مازلتسها ه دنعج یفیرل وا اتشم لتتصاو هل زاوسو هدابیب |

 هلی طرش كا ماسبف ه دلم ینیدلوا روم أم هلا ارپ یلاعم  دض
1 

 سم سس

 ال 8 0

۷ 
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 ]| رییغت یهلا ردع ینربب دنو یار كتلو د ی رلهع ه دیاب وب سکا

 ّ بول اوب عوفو هل اصم رپ هب ر رک یک یس هطاصم هجرانیف تفاعو

 : ب e RRR رک

 ا :Mr ور برس درام كود ىزا

 لندنفا نسر زب عا هنلا ىلج تال ذ امو ندانداو الا درک

 || رویان هن كل ردارب هيفخ یرب لرارکسهیضاق ب وتلو ن دیلاوم یرداز ||

 نی دلواربش صحیبلعف هم وب لتمطصموبم دنشوا ندنن اسل كهاش دا

 || تود هسر دا عطع بو دیا تراسسج یدنفا سرو
 | «ددلاکم مسر دیا سح لاق و لبق «دسان جاا رولوا عا ته

 || دلیدزوی مرولواهتسراو ندعلخناسل هلبا بغت هب هطا رر یو
 یکدیدنوسول وبس ص تم هلا مع“ اوج همت و مچب ناب ینلقع

 بودبا روتف نارباهنتمه كربلا یوم یدنفاو سکع ندنفزرط تا

 کرا ۳ هدننیعم دشوار تفر تم

 ۱۳۳ ریزد اب ی یی ی
 .« دکدید ر دن راجت عفانم لبضع دا یم ن دنلط يسر ڪس ردیر انضفا

 | تلود هدهطاعفاو چنتا یک نوا تراظد هن راتفرو عضو ره

 عضو ظنحس ها تصرادقم هلیس اب هعلقرب نیمو مکس ید هلع

 یاداباراتاو ندراباو یراچ ءامی دنفا سیر هدکدید نولي

 | سبح ان یدارادقعرب قباب هعلع هش>وم ل اخ ندرا عو
 | راج رهص هسیا وص صرع «دکدید ردنا بنرت هدیاف هن یربغ ندکٌا
 | دیاشتاقوالا نمانقو لبا یه لاری د فت تمد یدنفا نمر بوی در دنکما د هبا
 | «درمایادتباهلیتنچ ناکم یرقولهیسور هل وپ ع وقو برح نتنلودلانیب
 | البتسا هبضق بول وا یراط دافن هیوص ك د هيخلکدادماو موهه هلق

 | E eal ر هدر دمولعم ی جهلوا لص اح تاوپسهجورب



 م { 1

۱ 
 زنا هد و نو هکنراب ی دنفا سر ه دکدید م هرروآ فوخ ۱

 فوقشرا نوک یس هر کور زا دی ب۷ نااقب یر 1

 هعا زن عطق هلب رب كن روص ناشلوا ملعت ند هناتساو هثحابم رارکب هللا ۱

 نکم یساسحا هدیافرب ید هدسلحموب بو دبا تفاسطو دهج عارفا
 || یافته دنس تیاسهت ۰ یدلبا ققحت ققرافم هلراصخ يمهلغع انوا
 دیه هبن اکلاب هاصم داوم دیسب و بی رف هللا نف رط تصخر
 کو کر لبا نجس ور هدربدفت ینیدلوب لوصح تصمو . قفلوا
 قعلوا هل داسم را هماندصت هدلشرخا دوخان و هدوطا مفاو هدننایم

 سر ینوکسیجن نکس یفرکی تان هجا یذ هرکص ندقدنلوا هلواقم
 تواک ةوباته یودراو . تماقا راب وراک عفر ندشرکب یدسنفا |
 یدلیا  تلصخ هدوتسردصروضح ضوممیلاوحا نالوا عقاو /

 ده كتو لف طقف یزدصقم هاهنلا ةباچن كول هيسور ...تنذت

 كن هعلف کیو شرکحو ار درس بد رق هدو دو ترا * هدامو

 هدفرطوا هلجوزب ینددلوا هطلغم یر اعداروصق ب واوا یصالفتسا

 همش ندو یدیشاوا یس درک قیقح ك راروم أم نال وب 4

 هسنارهک ن دنن ایل شرکو هعلق یکی ولهی.ور یراترضح نامزراب رهش ||
 هعطقرب قر هلواقخ هی الا ةا سايا دغو هسبکح كبي شب نوا

 ؟هدامو خیوسنو پارشا هنفرط یدنفا صخره هللا نوا منه طخ 3

 نککیدتا داقتعا سلف هدفدنلوا غياب هفوتشرپ هروکذم ||

 مردیا دعت امر ینکج ها للعت هدکمرب و هزس یش رادقءوا تاوذ ||
 || نالوا شلجلاب نضاح یک یکیدید هل دبا لوبق دام تودوش رم نامش |

 .ب ولوا یزاتط تربحو تهی« رقفوو یدنفا یربخو یدنفا سیر ۱

 مرکا زاد رس قداوا سوبأم ندرفظ هبهطاصم “دام هرکص نانو 3
 ؛ارظن هلاح هت روض ناسنلوا ضرع هلبایدنفا كب هللا ءاطع:یرات ر ضخ ||

 لامک بودیا مرج کج هی رو اضر هرکص ندسحرج یورجأأ

 برس

 نفس یک AR ی اد با

 E N ی ی ی

 ا کن

 .e ۲۳۹۵: ۰ . یک یو ھی دک

 | قبدصت یهدامو تج ندنعرو صرح هب رادص و ن لا ټن هس وس : 1

 كنهدام بو دیا اعرتسا تم راهطا هلاحا هآرو انتا ندندادیکات دیا 1

 رویم عناوموو وه هب سهجییاا بس مان مد[

 ی چاد هما اتش رو ربا الر ەم بوذا زی

 جدا نان دبا السا یشاوفو نکاما شو ||



(sé) 
 س

 ن دنول ردلباق جد عاجربا:هتس یلو !تفیه لی تامز روم

 زا هلع نذنو هسلوا يدا بزح هنس نوا ||
 تنر تج یواسح یتغب دنلوت,هم اع لوبعو . غرز یمظعا ردیص
 1 یننقا كه ءا طعن دبا ليف فوق هتیفیکنره بول وا
 1 ]| تصل جان گرد ناو داود

 ۳ ااو وات تقوا هدنلوصو هی هناتیسا +
 غانو دم نت اماالجو ع الف لر FRE ا
 ةعنصوصخا و ( دادعت ر دام عاونا هدنلوبف بولب روک
 بو هدا داپرف مامر قالطا
 1 )ییز رطح زنصع راب یهش و + .٠ طیلغ نهد تاسکره
 ۱ EEE وه بو ديار ۾ طضتو, داف "ی هدام

 ۱ هنفرط یدنفا صح صور هیعو لیدعت دنر زص وچ هبل وا لو

 ىە مااا دد `: ی دنلواهیصون ن.دنین اتمه فرط تار دنوک
 | شرم و نا صق هنفرط ی دنفا لص رع قاشفیک نالوب عوفو
 || عات اة اط خ م ب ودیا یکم ط اس نما طف ا م دج كت هل اکم
 RS سفر یتنروص دعاهم هع هر هدامو
 شفنا ر دخ تعاسچوا بو ديا: دده راعم هدکدلبا عاساو

 ۱ ر قفاوم هم ص »نم کحزهو نب هارو هل دا درس
 | تلودیتهلجت لا ءدلام مکیدتبا يدنفن وش یصخ ی هیسور بو دی
 | نی دنا نقل دعب اف - هدن روض ین دعوا ل وبه ندنف هر لع
 | روذعمهدبان وب وا " "رود حرفم نادنصخو تعف قلا همناسسل
 | ی یدنفا یتکلکب ئاد رف -.یدسلوا روب ة٥ د افا یدل ؤا

 فارس ها فرا بو دف یرفب د
 ]| ضرعاعدقن یصخ ره هیسوز هدقدنلوا فانبتسا هفلاس ثاحا
 || هرکاض رةدلاح ین دل وا هداداضرهیلع تلودهداوه نانل وا

 کند لاق زدلب ا بشم داوم رباتس نالوا نفت بیس هلت قفا وه

 ۰ ۱ .تضخر هاش هعلقرب ه دنس هقاب ثامط ن وا تینا بس ڪ

 ۱ ندیدم و تانمتا و ثبع هس کف هرکس ندوب تولت وا .
 | ییذلک ال رح تدوع بولو ماتخ هکراتمو ینئدلوا

 ِ اتق اب رخآو قش وط را با بولوا یعمحم لرم هرب خڏ شرکب وا
 ۱ 8 | اف ن دننترتلاتحرب كار و هصیقن هنکن اش هلیر ونھظ

 . هقوخ
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 یر وص هلاکم بف هلا نا قغج هبل وا یصار هوجولا نم اج و 3

 دن رال ود هلپا دعو نو کک قرف یبهداموب نیفط نکیشل وا ناباس#ت
 توش ربا هدنماکنه هدوعوم مان لولحو .۰ رارف ءرزوا كاربر |
 هدعاسم هیلع تاود هرایوب ب واوا بفقوتمهبهدام جاقرب صدام
 یرلتنتسبصس رانا یر ۰ .تفک ندلدنعم نیعع ول هبسور هسپاردیا

 || كنج كركه دزکد هرفو زکدقا یببهچوا . : :یسلاق هدندیوا هیبضور
 | ىم اضلوا تمن ادم هنتفر و دما كنب را هنیفس راست لوک و
 واهیسور و + *یساشا هدرانات ی دابا كع رف عالبق يس درد

 تبونلوا ن یفن دتا هښجورپ نادسغب «روځیل نالوا ءدنف ر لط
 یک لکو «زب ودو ثرا وت یدالوا « ده دلوا لګ ل هدوب و
 محاسن هب هیلع تو هاسعوطفمرب هد هتس چوا یسیرسم كنادشپ |

 ناوزبیلق ب ولب رو تخر هنسمافا یما دنفک و ټر هد ناسا ||
 روغ عیال ماش نيرا هدام قْملوا مده یزواو كرت هیواهبسور ||

 یرانپ ¦ درمان بملك زال رفیع بویرپو تنه تیرو | _
iدلاخحره كما داوحو یابسفا هدنرعوا هلو دو ید هدا ندلوبف ۱ » 

 | ندزکفرط تروصو هرا ڪڪر هله بورب و باوج وید ردولربخ هزب |
 هلکید ردیا روهظ باوج هن هفاب ناوسنل وا ضرع هپ هبییلع تلو د ||

 ندنفبدلوا تکحرحو عضو لح هیدا طرش تدوع نادینباالپا
 ضو هدافا انا يص ییدعاکداوم كنصخ يج هیسورواناسل یلاوحاوبأ
 یاسا هوب امته ی ودرا كنردنفا كب ها ءا طع هرز وا كعااا
 ۱ اجر هوج وه ډل دورو هیودرا هپلا ومره . .یدتلوا بوصت / 1

 | ربم بونلوا بلج هب ی رکا رادرمسر وضح ىلج وا اموعو اا
 ثامولعم یکیدتا وب شن اناا و اما زی جت ندیا درا و هلا هيلا یوم 1

 .هعلق کیو شرکض یطرغ كلولوقلیم ٠  هدق نوا هداه هب هج |
 مهوت نوجا لاصحما یخ رل اج ذم ی وھتو هطلقم یسبثاب بولوا ||
 ساتن هچو اذ هنس «داماب ردربتش بولوا ن دنلیپق هطیفسوأأ

 یکیدتیابلطوجد نیم كس. رولپ روک نوها ماظن هرزوا|ا |
 بولوا ناکما دیجزا|جراطیماداو ناسا هدرهادط هينکتس للا اا |

 ردلکد دشا ندنطلست یکیدعم هارایفک هلسغلوا هنیشاب ولشاب ات ات
 ا ا

1 

 مس سرم تین مس

er 

 صرع

۱ 
۰ 



 ناوبد كنبرلبیلبا هبسورو ...یرارشو جرب تیعونع قرهیغاوا||
 تونا تیاغر هش رارخ اتو مدنیت هبترلا بیګ هدنردورو ه یاعا|

 . ن دفیلاکترباعو هيز ج امس ايق فن رللا ما كني هم دخ و ناد جرتإ]
 | یرلنا نرتزلندلا لوف یمالبسا نرد ن دنعا ایچ: او یراتیف اعم[
 | لاوس رپ زکم هعفد خافارب نوجما لاتجاو راته منغ هجا

 1 | یر هاب لو بید ندو طرت :یلرائصن؛نیزمآ توغل: |

 2 ا٤ ا خل ننی تسراش:عبس بشار لازما نب :كنیجلیل | ۱
 ۱ یاس اخلو کن »داری و ییسعا وادادرتساپ خا

 < رف ۰ بونلوا مفدو رت هنفرط ول هیس ور ئانطراب#

 تقنین یار: ك رانا لیابفو فون ین د یەت وا
 | کیا لذالبدنترومه لپا ط ةن!رکش یار نتلودو  :یتشنوپ |
 || ناو دتع هدنرات والا بوت دازاو یا ندرلط توس ۱
 ۱ | غا پولوا فوم وقام ند زا تعا یطورش اا ۱
 / | لا لوس دوربنجمو یعرح دعب دن ایف نور ھ ظا قیبندوا ۱

 ۱. : نوک اقرب یردنسب كنهدام نوا مالک لصاح ١ قب
 یو هضراعمو هشحانع.ییبخ هدنس هدامرهو |

 | ]دا نام دکي ا : اهضاا و متین دنیف یطو خطخ هوزوا حووش

 | هتفر هتف «رانات تح نالوا ییبصا صرع ندنالپهسنوب هلی اطعا/|
 || یخ هدننیبراصخیم هانننفیدلوا هحاصم یاس ناو عورش |
 ra 'صالا ةبانو ع وفو هل دام و هشخانم|[
 س منما لوالا ین اکنکیآ رونلوا تا رق هبطخ یرانوک هعجج||
 عنا كرانات موقررح لاونمرب بونلوا دایوررکد یزاب رهشترضح ||
 0 ۳ 5 نذا روشنم هتل تایید لام نخی بن ناچ 3

 ۱ را نیر نوجا ق وا رناح یر هیعرش ماکحا بوروب
 | هلسا نخ ندنفرط یدنفا رکسیضق صوم الب هزاهتکردأق هماکسحا ||
 i RN باجالاب ندنیفلط جد یرهدامقملالأ
 ادب رانا عالف هللجج یتنعخرم هور .ولاق هدنندر کل عالف عرف غازنا]

 و پف وار در هم ۱
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 هتسراو ندنفراصم سورو توعد رلي دفا نالوا هدنیبعم بول رو ||

 یکی ( ناشبا تدوعو نانصح رج هملاکم لانچجا ) ی دل وا
1  

۸ ۰ 
 بودا عاما یصخ رم هبسور هلا صخر هلع تلود هداج |

LTO SEE TCE SEY CL RR هلبا تیبس یاوع دو داربا ن د فرط مصخ یس هدام نیمضن ادنشا 
 رکحا ن دنفط یدنفا سر یدیشغا دانع تروض را مطا

 كن هيلع تلو د هسلا تّراسبع ن د هب رغس فراصم نیل یانعم

 نیمضن یاوع د قامخسالابو فاعضا هدار هدیسر قراصم||

 تلع هیفس نییضن رکا  ردفاصنا ر وط قفاومٍغسیا زابا |
 هبولهل نالوا هدننراظن كرل نالو د هج هسا ه انک ن دقل وا

 || هددیناعع الام یربخ ن دیر کحدلنا ی دعت یاب هلاطا ول هی سوز ||

 هیراسح  ردمولعم یراکدلپا ثاریا درضهدر هجردن هی ةطلامقاو |
 میظنن ی هیرفس مزاول م دغم هنسس جوا یلفارا بود نالوا هدنتن |
 هام چ اقرب هسلاهيلع تلو د بواوا دق ىلاي نهب تام

 هزەرا دحرس رهدامون و مابا راها هلکنس هدهنانسا لیس اغوغ ولها ۱

 م اظن تر وص هب دشلوا داب رف ودرویدیا لالستخا ثادنحا ||
 هیلغ تاود بولوا مانا م ولعم دلو باوج یفاشزب هل ما زتلا

 هدق دلراو هزد ت تح بوقیح هیفس ندعا بنرتو هوست ینروما ۱

 هج دنتقم نکی كیا تاج هدیا فس هکنوج یلاسها هلبا سس ریاخذ تلقا

 بای رتاوت یراک دید نکی دیا راخدا اخد نیک ونان رانا نوین ||
 نا دیاوج فوقش را هرکص نادلافو لنیففاو « دکدیداردزاهتسشاأآ
 ه هدام رخ یک ینیداوا عقاو هدنسهلاکم ناشفوف قر هلوازجاعا |

 ن دنیفرطو ع امجا نوکیا هددنفه ر ی لاونمرب ۰ یدلیا لاقتنا |
 لیهسن اهافش ه اکو ذطاسو ها ک بویل وب عاطقنا عازنو هشقاتا|
 | بتوتلوا عاقنا | هلوقم ثابیخرتو .هلوقعم تام دقم كجه دبا خاص[

 | لیصحت ینیضاغاریایس كنتلود فو شا یصخرمهینسور اکر || |
iندنیفرطو رب سن تاکسعتو لیصختو مطفینهدام چاق هدنفابس  

 هکه لب وش بودی هل داح عف د هللا هل دابم «دراسلحت بونلوا | نیما
 هر ول هبسورو تفلاحم هب هيلع تاو د هده زا نجو نادغبو قالفا 1

 ا هبلع تلو د كع الف هلمطاب مقاوو هدناتسجرک بوئلواهلما ندح هدنرافح ها وفع یراهانکسو مرج تالعر نیا تقفاوم)|

 هو تو مس
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 ۱ ۱ FS کای دری انا یا ینو

 9 شارف "هر اک ةدرولم تدم ربو 7 . سار د هللا ضره صع تبا

 ا لصاوو رسل د ندنایچ نعت اا نوا كل اوش فّولوا
 اج هی هدنلاسییا نوا زوب هبلا یوم یدلواربدف ی تجو

 ند لاوغو تافو یردپ هدعدلوا دوبنو دوب نايم قر افو دوهش
 لذ بودا تالاک ل بصح هدنم هب ارت شوغا كنب دنفا ناَمع ی دج

 ی دیشلوآ نیسردلا یدحانم هدنشت ر [ن چوا قرفو نمک هلتمزالم
 | سلنا هر اک رن ک ۱ هلیسح تلفن م دع هدندلحو تفارط هدنعط

 هدنتنچنمءداز داماد بولواسباجوزارمههارزو فن صوصخ اب و
 | بواوا لزاو لذ یالته هلا كحیمس | ن دنس زدم فدو  لرع

 | مابققسا هدرانم دخ ضعب هلبا لوختد هقب رظ ناکاک هرکص ن دندحرپ
 ]| داع ببتر هلآ یکلشتتم نیمرح هدننامز اغا ریشب لوتقم صوصخاب و
 رچظم هلبا ییولوم هطلغ هدرکس شغلاو  ماشنخاو رع تاعا
 ها طق همرکم "هکعو هرهافصم هدعب . . یدیشلوا مارکا فوئص
 بصنیسبضاق ودرا هلیس هب اب لوبتاتسا هنب رب ی دنقا هللادعو داشلد

 0 میلا یوم ی دنفا ی.دلوا داعف تمس مراغ هدروکد مر ات بو

 یاد هتکنوفر اتقم یابارم فقاوو . ۰یناصم «اکراک جانث
 یرلک دتا ان كموحرم دوم ناطلسو روک م هلن هه لس نسح

 س انا نیب یی ائ. نیو یان بادن وت ی دا دم ذنا ع دا

 ینوکی جن رکس كن هدعقلا ید (تا جوت ع وقو) ر دروېش مو رتا وتم
 شبا یرلیصنم تان همدخو لاجر.ناالوا دوجوم هدنوب امه یودرا
 اقا كساد هان :۱ تعرع هن هناتسا کر حون ظعف .توئلوا

 هبجوت هیاغا نسح لسو بیا یل انام اخس یی دلو .فرمضتم هلن خلوا |
 چپ هرکدن لوب لک و ی دنفا باکنا سیر هلی هن هان همایوور وب و

 یدضلوا هی وتو عفرت یل زبمو ردق كیدنفا ںیم بیت ممه اربا نالوا

 یر دلوا فرن یتید هل ردفا نالوا دتنیو كن دفا ضخرم
 سیا و جو و مظعاردنضیرلتخلخ هلی راس ار كبتصاتع
 نیا پا يا ور او اهانت مچ بولوا
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 | د تنا راس وک چ زا دنگ خرد منزه هک نوش نوا اک لک
 ر افر ڪڪ یس رکا لر دخرس كد هیجتراو هبادعا هل اقم رک ع

 .تم افا هدم“ ناک اک هدرب دقت وب و نفش ینج هلوا نم د دن

 عب و تود سس ید هتلود صخره هقشب ندنغد دلوا نوسم

 تان زا رای دید ر دنلوهسرادم هلبا یبس هفاسم رصف هنج ازا لداوم

1 

 بولوا تعفاومو دا 2۱ نز هقفص هدرمتخا یار یارحا تر

 | یھ ولغجواو لار زب اسو یراترض مرک | رادرس هدناضمر هرغ

 انوا هنس هناح سکره هرزوا یقباتسو لوخد
 هتد مت داران نامت نیا وز یوا نیش ها

 یموصخ قالشق هدنس هبصق داغ رازه اشاب مسهارآر زوو

 هدافا هالا راشم اه افش هداراو تولوا هداد رارف هدسلحم یو

 سس ن دراغج وا هلب | هنافص ا تمه مد قان دن وب یدتنلوا

 | هست نتن اداو لیاقت ی اود نتناول و ات

 دو دنسپ و نیس ثعاب هد هن اه اش دف دزت تهدخ وب بو دنا

 نو بو دیا دنلبو رتالاب ینرابتعاو ردق كننراترضح مرکآ

 | عدوم نوب امه طن بوصع» هرکخ رهوحو كر وکر ومس هل تط اسو اتا

 | تفتلم هبلا وم یا هرکضصان دنوکییافرب و ۰۰ "نو رقم هلوضو
 ترازو تاسحا و عیافو ضعب ) یدلوا هناور هنفرط هناتسا نونعو

 تراک هدنرطف یی ا مور لصا نع یراترضح مزکآ ادرس اعا لح

 ۱ یورب ویربم هزوکدش ب ناله وز انتخا یی رلنلوا تردق ی هلنکر ح و رف

 | ولاتسروییر اعشا ی رللوصو هو امقیودرامدقا نآربو تدنرت هاشم

 ) هب ون امه ی انس ح وف ج وخ هدنګ | نیمب راو لاثتما هب نلاعرما یدنآ

 || بلوا لاساو قیر هد کم ندد متکی ال

 هانحلاو وه ام هنر اوت هیلاب اغآ یلع ی هان ندن دارفا كعوجوب

 ودعم فرص هد هظفارما كار هبغا قیرفن یترکسع هدلحموا رذق ||

 ۱ :ییافیقس | دیر ارو هقشب ندتفپ دلوا رودصلا زدض مولعم یکی دلی 7

 | رز رغ بولوا مور ق ابل هالود ت ام دخو ٌمولقم

 / هدوبیرغا نالی راو بضم ادد و تام اغلا یعقالبا هلاترازو :

 ۱ ها طمعن نون ابه یو درایض اق ت )ی داوا تبع اب ضد ۱

 هرس مرکو رب ندهن جافروآ رد و هدروذاش بل و یدفا (یدتفا |

 هجوم م



 سس

 ا[ نایسن راعسم هتخوا نة رج تالاو , نامزو تفو السا |ا
 و

| 

  ` ehیا 2

 [|٠ دحرس برا بخا هکر اتم لاجل ا یف بودیا تش ایشبو تره
 " ]| با عارفو شناس لوصح یزکسع فیاوطو . :نالعاو شن

 . | ندماو اتسشم ئاب تروشمعوفوو نامرق یلاو دورو ) رلیدلیا
 . ]| هد هفرو فرصت ي زوم ام ماش كنسسبلاو نامرف ( تا رشت
 ناعیف بولوا فرح ینام اسو تحار ج امل ا سان ع اجا ید

 یدیشملیف نااشلا عیفر هبا كلبج رسو ناسحاو هیجبوت هنفطیلای
 | هلیشا ههوو دغج ین ابضقواف مقاو هدنتتسارو بج هلا هن امو
 ]| یودرا هسیا لاج هل بودیا هاب وو بارخ یی رلشبمت داب كنسبلاهاو

 ۱ بودب اینا و یناحور نادعراتف رک ی هلچ اوهوج تدورب و ۱

 هرزوآ هجو یخی دنلیف ین ازرا هثل نما بولوا هدیشک فص هلباررکسع

 خیز هیخ هدنشاجرب كوبا مه قو دراو اشنکحا روم هوزف
 لزات هلاراردم زیا فناکت یدلبا افلتسا هثحار هداسو هلا تضن

 | قاوتانو بارطضا ةچوخر اج یالتبم یناوبحو نانسن |راطما نالوا

 ۱ هدنوامغ ی و درا تولوا ات هولح هدردقیل اعردیص ربط" اتش

 ىسەلج هنیفیکولو خج هفاطن ابرت قاتوا الکحوو ارزو دوجوف
 | ءهن انس | هلبا نوي امه ىو ذرا مظعا ردض ی روز بودا غمس ةلاوخ
 [ نیا دورو یزدی, ندنفرط ی دنفا ضخصو . : تم نع هنداقس
 طفب اضح بو دیا تنطلس زب رس "باب ضرع یتنیشعت نسح كل دوق
 | مق اوربغ مال مما خج ی هظلفمو هطسفس ات نددسخو
 تد رد انه هلمجوره مفد یاداسش نالوا لت هلا هنزاوم | یو كنج فو در رال ون یب هیربخ تملصموب ل
 || تملصم ی دعب مرک ارادرنس هلبا نرخ هد اعا ل انج ا5 یرایضمب

 _ت

 3 رهش هلبا خرو بضخ هنر دا بویلوا قفاوم ةلمخ قرب هپ هيب نح
 || اجنالا عبسو ههشززب بی ف هر ذج رشب هلم هب د اعس هبات ساۋ

 عب  رلیذپد رد ادب وهو ره اظ یی ولوا هیاتسشه دانا هلعلوا
 | ند تس جافرب دسرولک مزال قاشق ةدلو اتساو هنرد| لوقع اعا
 | بهم هلا لابعو دالوا .تفرف شنا« :برطضم هللا هبرفس بعانم ور
 | ترج د افا بو دبا ضالتثا هلبا فا تموعنو تبع ته افر رانلوا

۳ 



۳۳۲ 

 ۳ دنفظ ی دنا دیج دمحا یرلمو دحشو بسا سارزب نا زف
 راتاو لاسرا تا شعود و هنلغوا كلاش ره نالوا هدنتبعم كفوقشربا

 رلب دلیا ۰ ل ابنسا یرکشت لیذ هلیس هلب اقم اقوروع«یجد
 دنس هن اخ كفوقشوبا ید صحم هیلع تاود هرکص نوکرب

 ع ورش هپ هل اکم هرکض ندنبح اصم قافا هج زج و . ٽرڪ
 تقفاومزاضمد ه دت رشابمو ادننوکهکنرابو تقبل یسهرکاذم
 هلباتب "وز ی هل اکم لح یراناجرتو یرابتاکرس كفرط یا هلی رللوا
 | یصچوا نوا تابش ( ناصخرم ع اجا یادنبا ) رلب دلبا تدوع
 هب دل اکم لګ .مادفالا یوا یراضخ رم تاود یکنا نوک

 یدنفایربخوهیلخ سل «یکضص ن دماعا ی هب داع موسز هللالوغخد

 قوزا اچ رتنفرطو یرابت اکر س رفن کیا یخد ن دفط هنواو رق وب و
 یس هشحام تفرطورزیفو كفرطوا یدنفا یوخ بول اق هدنىلچ
 یب ز هح اس هرزوا عدف مسر فرط یکیا ادتبا كادلباعورش هطرض ۱

 كن هکر ات فوقش رباو ترش ابمو عورش هننبص هکر اتم انا و تارق
 adê | ی دفا نشر". هدک دلنا لاوئس وب دنوسلوا رادقم قدم

8: 48 

eres ۱ 1قشر ۱9 و و و  

 هلا ی دنا و رانکتسا یوعشوا هدک دید نوسلوا هام لا یلقا | 1

 ژوبغا لوک ندنمزوس ی دنا بب رقت ههامیلا وک ق رق زم هلواقع ||
 دېع هنا وا مط هامچوا هت رزوآ كمابا نالوا ناپ هدقلارا

 یکی اما هرم یرلتواومام ردو ندا ۱ 1

 سودا قفو هات را هدام برق هلص و مطق اضهب ر درا ۱

 ئطعنم ت دم راد ةموا هد هعفدرتپ ل د هبهلک بوراو م دا هقروب زا ۱

 هسیعو رد رادبدب یکیلبا سم ج ابتحا هکر اتمر ارك بولواا

 ناتنشجخ رک. ر تو دنا EEN تاتو | ۱

 یداب و لوتف ندفرط ور هلا یف ںیم ضار کن هدنعب نک اغا رباسو ۱

 نفرط یدنلوا لودع ندنراهظا عاضوا بحوم یرفاست هزم |
 ن الك مزال هلا ق: دصتو مالا یطورش ر كنم دقا عرکلادیع 1

 هنونآاسه یو درا ینروصر هل دابلا دعب و رهعو را رحت یز دنا
 :یاهلاعب یهانتترادص بلق تدم دیدم ل د هزور ون هدکد لودتوک |

۴ 

ّ 7 
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 3 HR بنا لولی یلط) ىدنلوا قيل بنا
 1 E "راد فیایط و و هف ولع باوحا هلبا ېپ نفت نفس

 i ِتیدخ ادام بڪ مع هیچ امنو ایت ہنیرافدلوافعاضنمو |
 تم و هنداخییم هعايسا یمدضمب نکیآ یر اید ؟هدهع "هعزال |

 | نننی ۰ مرسوم و YP هنلیالوا
 ای و دیم کب هسا اب هن لادیف لبا لاج وپ بول وا مز المو ددرتم |

 Fera TER دوهسم امزچ ینب دلوادوچوم
 ۱ ھا يا تاب د وتمر دص ری فو شکمی دلوا تاب اخ بای را

 | يا لبا اوج هبیدنیفا باک لا سر صوص+ نابل و ارکذ ||
 ب یلوا راهطا من ایی عام هدر و بیهزت تر يصو ..راضحا
 هیچا ٹپ ړی نینرافج وا :ادوبسو مپ نوک مکن وکو ا نامه ۱
 ۱ ج ل ولع رفا وچ ذ دنلاب یخد ندرلغجوا ریاس ب ولبر و لوا ||

 | هلییومیدنفا هبا تخ کج و تنعاهنیلس»لایلاتیب بونلوا |
 تم نع ر)يدلوا تم رجوع "دن زا ونتسد ندیها نیر ادنص فط

 یچیاوحندیااضتقا كالا یوم یدنفا ( شرکپ بنا باکلا سد |
 بوناوا مستو می زون یراهازچ رخ خد درایدنفانالواءدنمیو ۴

 ی واتا لاین زخم ا ۱
 ۱ ۱ هرم نجس کس

keeچو  
 بس ترڪ . متن نعهشرکب یسادرف بول ةا
 1 نولي یا رليابلبا ِتعشم ءانعو غفد هلا |

 , فوقش واه رک نص ندو دنلبق:یددما شوخ لم اتما
 ام ما قم تربت بوک هنغ انوق لتیدنفا ||

 را یمن نهدي صور ندنفل دا یوم یدنفیمادرف بودی |
AOD EDED mey ir an tiene gen af E.يڪ ا [ ۳۳  



 |یدیااراشل واتع رعت هل حار هوا ف رش توضاوا بول وا نکم میس

 بویلاقیراتمصم ةدنوانهیودزا یخ زرا ر ناننلوا رک د
 | ولڪڪ و تدوع هند این فن اتسا ید رناهلا تضخر و نذالیصح

 | تعم ابتو یی دا زاد هنخر هسک زوب قلا شب نیزرمیرافک |

 جالا ب اکا نشر ندنش ضخ زاوا تر وشم ع وفو ) ردشیاور |
 قاتا ( واتیعع ناسک ض عب تیرومانو:" یدشفاقاز اد
 | هییش وز یس هماتشفلدصت كن هکر اتش :ناتثلوا باوصتساهلا زا

 یت وکی جنز وقطكخب رش بجر ندنف رتتط توخ اغوز لاشنعدلف ||
 | هل اکم لحت فوقش ربا ضخ رع هبسور تولوا لضاو هنوبامهیودزا ۱3
 || ید ندنفیط هبلعتاودو قغراو هش "هنصف شزکب ناتناوا ضیصخت ۱ 1

 | هلن لّقتسم ب وتکمیبرابص وضخ قملوا نیضن تا رهبر بحاص ۱
 ۰ قد هلع تلود بوطخ تامظعم هزوکن شاه یا شا ةدافآ

 زاضحاتلود ناراک او :بننرت لفاح نام + لالا فاء اتن هنغژدل وا ۱
 از هدیاب وب و تاطخ هراضح م زک اراد رس ثونلوا ترفتو | ۱ أ

 یاریدپ تاوهت جوب ارات ضا هدکنالبا تباوعتسا یدردن باوتص | 0 ۱

 قفور ید یصوصخ هطااصم یلاعت هللاءاشنا!نظن هتخیدلوا تیشع ا

 | مدنقا تعاسوب نامه بولوسوس ین هل وا لوف رج نبق لوماهاا
 || م ظعا ردص هدن راکدب در دل وقعم قلق اب هتبصم هلا مغ نیت اا
 دا وه لصانعو فوق ومت هنفو ید وع كنب راصخ رع هیلع ٿا ود ۲

 تاوا واف ورعم کیدلک هنلوا دفع ەليا رانا )وب اکل شر هلناضم | ۱

 ON اد و عیطنالوح كل دفاع تتلو 1
 | نییعت صخ نم هلفلوا یس هدرکد اقعا هدلام ره كن هلع تا ودو فاضت || |

۷ 

 درب جز مد

 شاتر اض حزسر د هتنس رّوتلوادع باوص نم هروکءنج ار یاو | ۱
 ین اردو نساح كل ی ومو: ناس اخس ندف ط رها | یهانترادصیاز | : ۱

 یجب نوا كبجر رهش ثلادیعهاسب زیدان نادر كاتب
 شود بولوابسنصخمو نیلوفر قاشقا وک ||
 هدم روما هر اشسا هق شوند نة دنا روعع 3رفشاشلا هنفامحسا | 1

 یدنفاكب هللااطعیت اکر ا دلسو ..یدنفااشنایلسیب ساع شا |

 تاک سم دشا یزیچا بان دنیسلا یشکلکب توق روخامتجم |[ 7

 | قیفرتیخد ضصیبم شنیکیا ندنافیجم ونک وا باک هلاکم رادعف وب ۲
 ندررک + ی دف زد هال هر حسن تسب ر ناک لاو

a n: دوو ۳۳۹ 

 رم هه اکو اس ۷ ج ۲



 سس ۰.

 | راها هدکر ام نالوپ عوقو مدقاندن وب هد هروم یربغ ندنعیدلو |

 تب ی ویلتا د دوت تسک همطعا ردص هلن س و و دف هل دات

 | نرام زاۋ فاو :بئرت ندنلاعاو دنگ رک تنص فن ز روف

 | بط رش تک و تام یودرا ت اذلاب مدقم ندن اقز وز هللا تک
 | یدثلو فرطن هلترارو هئر نوک يتلا كن هرخ الا ی دابج

 راس هک راهب رغد "برون فراضم یلابا هتسوب ( هج تاچ وت |
 | تولوا هدنزا هدنهع كنم رلترضح ماركا رادرس كد [وهدننعض قم وا
 | قردتلوا تنانج ىن هنرج و "۰ لان سا یماظن بابنعا هللا ماقمعاق
 هل ار ار ونلوا لأشدا" هنو اره تن نخ سام الاول

 ر وماع هب هظف اعا قز اغ وب هیلاب کانن اون اغ اپنافع ر زو ی رض خم

 | ات اقزا کر ارق ی زوص كأ زوبع هب وش را هدلاش یتبدلوا نکغو |
 ۱ هزادا یتاووماو امن ی تصنع نالوا هذنش « دهغ قان ولا زوعش

 بوس یوم وب میر ح

 | لیعادعسا ن : رثو ترازو ادد هلا یغاحصس هل اح رت نالوا لقعو

 | یظف احم هی دنق ( تایفو ضعب ) یدنلبف ناززورف ین اقا جت كتاب | ۱

 لیاواو یراتچ نبلاب یکدت نوکح اقرب اش اب نیسح یسح رب ذو ||
 نالوا لقا تولوا یراکدرک ت ترض تجر لضاو هد یوالایذاج

 ياشاي , نایات زبر و قتبعام اقمعاق جرم ندنغلاغا یرصکی یبصنم هد

 یزو نانو هیج ون یغ اخس اوبیا  یدلروک قیلاو راو ارس
 "اب لب سلخ نرهز نکیآز دنا ت زة ی ید اشاب هنا عنصا|

 | اشرد هیلیبصنم بوذیادر هنسنبلضا عج سا یخو رهوجو دد
 ] زادیلسریلا زاغ یدلوآدحه " زور لنات اشاد لعرب ز و یوشان

 ۱ هللا لابا قوطانا دن راز شب ناسکش نکیآ یار تارضح

 | نفس زاغ و ضراعم تدمر تولوا افر هياتسد زیاحو خارحا|
 تل و اف اغ نکیآ رد دیک هزویی غار لاو رو تسارخو

 ۱ یرلیعابا انیاوو و هجم (تداعس هناتس اب ناصخرم تدوع را یدلبا | ۱

 || اعم هن هناتسفا ندناو هوباهیودراو تقزاش نددارغ زاره | ۱

 ىت قدنفرطقزاسخ رم هیلاخزودزده ره هامون 2 یرامجیوت |
 ۱ )نوا تاجخ ور ؟راهلانیداتنا | مدع لی تو هتیدنلوا



(rer) 

 ارت ناربیغالا نی ی ریموت قند هنیبغ وب مت بهاف را 3
 هیقرفت»تانداوح) رد رهظا ندرباد سما: عید بلوا رطضم ۱

 ?pt ادجو یغیدنلوا هدافا هد الاب , یراتیضج میکا زادتس|ا
 ۳۳ املا رایشم هلبا فی رشا ین راودرا اش اب هارباو شاپ ناععاا 1

 زا ردا هصح ید هاش اپ اغا رزو,ندزابتماوو," :فازعایهظح|| ۴

 | تونم یهلارابشم لب لوزن هنس میخ كن ایش ااغ او تع ا
 1 هنسودرا ی رکی با قلخ ويف هد لوال | یداجرخاوا نوجا تنا |

 ۰ دنراتکرح نیحو تماقا جا جاقر بودیا تیانعو فطل ۱ 1

 ارایبتعا مشج دنر اون هلبا روی هو رتف پورب یهبلا راشم | 1
 كب رحمت هبشراف ابطوا هلبا رانو ل ذب مرفاو ی اب اتطع هز هنرواو|
 لزا و تماع ز هلیا رافسا مابا بف امت رای لا راوهر نانع|

 یراطتلق هراهلوقمواق ر هنلوا هیجوت هن اصولها ان یرنکا ۱

1 

۱ 

۱ 
 ب وواموز" ربحهدیسر یرلیلف هو :میولعم یرلقدلوا یراذکتمدخ ۱

 رظن هنژ قد هل ستف سعه ی نما فدوودوو ا نیز

 ا هلا ښیف یراد هنبزخ اش اپ دم هزابا یدنلیف فس بابسا |

۲ 
 بو دنا عج مدا لح هدتفو یک دتا متا هحردا

 اعاد بولوا موز« هدبظعا ردض دزن یفج هقارب هلولو هی وطانا ||

 ینراضحا ی رب ن دن را دععه كم ودر دوج وم هدودرا سالارجخا ||

IEEE ی 

> e 

 جیم

eی وئنص ندیهانن رادص یر ط ہد کک دلک هب ودرا بو دنآ ماد فرضت ۳۳ " 

 | قر هوا یناریمریمهبتر لبان ندمعک قوچوا :  یازرا هدنقج ما 7 ۱

 تدوع ی دنلوا نیم : طف اع ةا رتو طا نیوه ی دوما ةف

 |یتب دلوا مها علب د وختو هدنس هئ ن نخ نوب امه یودرا هلبل اجا : ۱

 #3 بقاعتو یو یپربرب ءاثب هنغب داوا مدخ ردنکسا راب رهشب موطع ||

  بویتلوب هسک یرعغ ندنرل کی یالا هدرال ج یزلف دلوا رومامو |
 | تلافس بکنم هلیسس اضتقا .هرادا مدع د یرلرفن لبیلق لقا |

 | لیصح هبا هیجوت هراهسکر دنفم هکعضیارفسو مز الم یر دوج وعانو |

 ا وااو رارف تمس رابتخا« رک ندا لبق یس ماشا و

 | تموفیم ی دیشلوا راک درک فطایظتنم بور

 ۱ یاری م أنو دصف نسفلوا بلج بیرقنر هودراو مهوتم هارکدو |

 تش د یشج و وا هبا لاس را هنف رط ب ولا یب ۳ کم یارو مالا ۱"

 || ترو رض غدغ دو لصاو بدنی نخ غلام یرادقم هک ویشپ ك کا |



(rrr) 

 نا یناقلاب ب وزو قرکسع كنظقانخ قاوف قلاح
 | یس هه ان ر دصت رو دم دنس نامه یدلنا دراوت یم |

 ۱ رده هارد ردننانشع مبل وا لاضرا تبول زاب لوا تعاتبسرپ
 | روك ذم دنس لالا ف تونلوا قب دصت مالک كلا راشق

 _ || نافع یدنلوا لانسزا هتفرط یافت هل اپ كپاچ ران انوزپیت
 : | ةد ر عرق بنا بسم دیدن

۱ 

 ۲ ۱ نیسان یا نداد یاس فدا 2
 | غاجاهوشم سل نالوادقفنمن وبا وص خوب بان تخ |
 | لوق ناخ تل هک راتو اضماو مخ ی تاود نارب اتکا نا |

 ۱ نکیآ دونجوم لبا نبع یس هطاصع هیسج دام لا عا ۱

 | «ذ رکن لد فلوا هلناکم کل هنبس ن وتو تنولوا میام هنقارا ۱
 ۱ بانج مولعم یی :کنو قادصو" رب نام اجع لخت یب ها ه الف ۱
 ۱ | فرصت طلبه كد هم اخف سروکذم تاعز ندې

 | عوهتررع ( نکا تفقکت راد ف ر اضم ف دارت هد راځی اتوا هلن!
 ۱ تاو ه5 نتلح هدنتفو ناخن دشا دع قالغا هر فعققو |

 ar pe هک راک هب او ید و ۱
 | بد نم شل هازوز نس یاب. كن هر

 نانه دل ۋا «تنللس تسادب هی دنا وآ دابق هب وا

 | دی الب ندخل دلار وژ توت هلوآ رد انتا رو تع اتش ح

 | لس تک بود یطاتو ع ارعن ی دا یکی دلی هو ذخا صوت ۱

 | یدللوا" دول تب دلاق هدد هتک مریلا بقا نرمال

 | دوج نمیفم ذل اعو م رک اب رد ران رهش قاط» ضابفو یخ باج |
 | هتل ودو " عالض قدر وط ناهج یه شنا الو نوو

 ن وسلبا غ1 د یال اب عا د یز هینس و الوا اوچتي
 | تمامو 7 لابم و وتلعب هدنز هناو نخ" هناو :r هیات
 :Os نیان بال اینا ابا شیت نس ابو |



1 

 رولكس وأم ابن یو رومأم بویلوا ن نکی هکر اتم هرزوا هجو .یشیدنلوا || 9

 | مر وکر کسع هوش رافراب دردنوک هغی سوز ځد یز و جت هلحم دو ||

 تب اتم هنعسور قس زا وبزکسج هروصل :قس.روا و قدادعتسا)|

 | یودرا البل هتب تولب ربو هتشر سس یورج كر هيد ر ونلوا لب وع ||

 | نود نسل بولوا نیکعنم هتاودناکرا هک. اتم رتسخ هک |

۱ 

)۲۳۱( 
 سس

 ع الطا هنب د ڪو قدص لربخ بولوا تح رف ةفالمف مرک رس

 | بوقيج ند“ ور یخدربقف رابدلوا رظتنم هزم ودق نوا |
 ینغیدلواهد بصق كکب رکب یردارناش اپ یلب از هدمکیدلک هدارغرازهالبل
 كب ب ولک هل زم عل دلوا ابښش ام ېک کی دنا ع اقسا یزپ رلب درب وربخ
 رب رګ هدالاببولک هیودرا یدنفا ناّمع هدکدد رس رو رک وا

 :یلودل اجر ب وشک دلوصا هلفصصاب بار غاب ود ریو ماکیتسا هردو

 زدقون هنسن قاچ هلوار دص ی افش هدزب هدک ی دربخ هن هر هد رس . نکج هرب و

 نکترومام دیاش ندارو دیا تم یعهفصسور ملا زاتف و هتسها نکآ

1 
 ك ادنفکو ادا هدن رد اح فد یش یاوا یعص هالبص هک نوین أ

 لاح تروص پور او هر داج ات . كملظعا ردص هلا ی دنفا .سشزو ۱

 ناضعو ندنرخ ات نکی رکپ ادب اه دمکب دلیا هدافا لیصفتلا ىلع

 تیاغ ن دمکپ دنا تع زع هلن ابا ءزکص نی واک هو رک یا ی دفا
 رک [هبندلاربث ها یشاشب هکر اتم هرکص" بد هدافا یعیدلوا ظوطظح |

 !نوکوبو ناسحا هتییدنلوپ نوتلا ر دفنه هدنرابیج بویلب نکح هدا ۱
 راتخاو لیلع یدنفا یرون یدما پودیان امرف ید توساوا ی دما |
 یک وفهلتفو اربا هنج نیر اسکات ولو رادکما هد هیلو تاودوا

 ۱ شوخ هه افصاعیط یخدروطوبو . زاینوید زسراروپپ خازچ هقلاشنا |
 هلبا دعو ینکج هری و رابتما هلتهج خاو زا هاو زت راتهظا بولک |

 ای مک هرکی ص ندتعاس رب م دليا تجار بسکو تدوعدم هنارف ةي ۱

 راح هیفیرلت زض مظعا رد بولک هم جمالی یدنفا میل | ۱

 :قمرذباب یارب باودیا هیج وت هزبس به ات زیاح ععاو. «دنرف تحاص |

 !تدنعاسییا یدلنا ریست وند مدردنوت مقر یی ید

 ۱ ری مار واب نیا ملچ دل طب هان تند

 ۱ ام هب ی تفس او یا لابی تا فج

 سس



 ۱ نو AS n يدا ا

 هدزک دید ےل روب مادقاو تمه هقم ردلاق ندیلاوجوا مشد هکمچک ||

 |هکنج جا بولوا ا e هتل ۱
 اض

1 
۴ 

 ۳ بو تاب ا نا نام هغو ۱
 | هناریزو کی دلی تارا رونف هرکستیه زین ھن یدل ونقد الج یکلوا
 | ئدلیا ابطا نذنتو اخروب ید ن اوا هذن یل کرو ط |
 | نوچ كلك توف ءرس قجما یدیآ لب وب لاح هن نکیآ ریک زس . هدنکدیذ |
 | دادزپخ ندلاح یرورض . ین دیش فلت راهه فلک لاک ۱
 | هد لر بخو . اپنا رافرط نوت هلاکمتروص بولک مزال یوا |
 ۱ هبودرا قدنقا نامع یدینلوا اصبا تام ابلز و هتشر مس دیکر

 | باو رک كلهتلنخ هنر لاو نفض لاک كنولوغس هزکض نیک ۱
 | قرب ن كملصک وش راق هلبا نشت یراق دلو س هح ود ی الا |

 و وبا عن و و تالغا دیا |

 E PF urn دنا

 نح دی ظف اع نیکو یم دک دن یرکسع هیسور م دننوقنراف |
 13 خد هدزبسزروپ دیا جانا ی رارپج هکراتف ادد. بوز ابیغاک هباخاپ
 | یزپسخ وب هليا رب ان هتفج <> یخ دلواو راسب وند ی ناورتسخ وب

 | لبا لالدتیا قاتما کات تلوم ناامزفراک ید رای ورا | ۱

۱ 0 



 ۱ مر دبا صاخرتسا رزان هج روط ار جناب بولوا بواب عنق ا 3

 | ل :تنبهص نوطاربع ارظن مظف ن دن یی !یدنوا ناشیاا "

 7 9 ام E 22 جزو ار ی ۹

)۹( 
 ت ا

 کد تم نوک ق فو ا فنون هک قرف ییلک بوک

caو اد و ون ن 9 خالد :  

 نیاز ز رول هوا ام هلا تدخ ءاق کس یدی قوا

 هنکیدب هنکج جاهریو تضقحر» ۱
REE 

 نزول وی دن نکل اس را 1 2 جم |

 ا فلوو +Sa REY, i و |

 ل وف خان قیلصم نيف رطبویلوا رم ولعب نیاز اوا یارولوا

 | فوتشربا> هدک دید مرولب هوذنوکهننوک نواة ءاشناز نسنرولپ هد

 زوم ملک سا نو یاد کو

 ایم دا يزد نو 5 Ek بقا ۱
 خلوت نوف رک ی تم نکیا دواک شلل ؛رضندتاتیقافتببارخا
 ین ی چر تر رد ورخوط بوم

 ین سد اوت 9 جم میخ het 0: تارا |

et 2 ۱دو سر یو اچ یه  

 ۱ دفاع ظقسازوکولموز و كما ززا قدوس د ملک |
 درک کجور = ایج شفا وا بازبتاو ال نارا ون یھ غنآ ۱
 ح دو رب هکر روا تم تر خور
 | رب بووذنوکراغال زا هک نسب یمن زاناو «ودقز وب كرات اية راناتاوب|
 | ی بن دور تلمع درو بت را ۱



(TEA) 
 سم ~~ — 

 کدو تاق الم هلی فوجنامور نا هب سور تج هبضق ساپ
 اس زاسهطا هدودلوا مولعم امو .میلس یب یرککا راد سیب |

 بوبا عب اض تفو ها هراکم یک راصخ م نیفرط بودی طاسدناو
 ]ها اطا کیچ هبطرو عود یکیا اد دو دایسفا ملص یلربخ وب
 .. || ددوکجییة دام هللا مظعا ردنیص .رلپ دا ىکا د اب رب
 ۱ | هسا هن هزبخ ت صم .هرخ ود یل اعن قح هدک دید ررر و تشع

 جام و او زن هب هناخ رب یربکدتا دادعا هلساوح هدا تص 8

 ها هی فقخ رو فرشات الیل هرکص نددتح ابا تع اس
 اک فوم وز دف دنلوا ع و رش هنثعم هکر اتع دقع ب ونلک

 وبا نا دید نون لا نا فیلم تلوم ک واو
  قراشهاوخو نخر هیلصو راید بیغ | قدی ند زیا صم یزپ
 ,ناشیب : ی هيلع تل ود .د ڪڪ داد یلوا یکم یک حزب

 ۱ | ددنوشیضغ ه دکد لیدر دقوبیرخ ا ضخر د لص قفاوم هنت لص مو ||
 وید زن ارف تقلا ویا باج یہ رکسننع شبق هک ولت وا
 وادار از سم تج اج ةدورو ترکسع شیت ی وریت

 | نم امه یو د راو كيشبللا رف رف هد هرتسلسو ق “ور

 ايهم یرا _ةچا هدلح اوسو دوج وه زمرک بنی ردق كيب
 | یاری راج زاغا بوصک دفرطورب هللا تراثا یندا ارد رظننم
 || تولوا نور ندزمکیدلک هقرطوب م زب یرکسع منصور یح
 | صوصفعننکم كادهبچلکي ودك لا منج نی دوا ضرامروق هته
 | یدل ردنوکر پخ هاب وب ید هنب رکسعزم «مرتسلسو مدلبا راس
 مالک مخ بویدیدیازفواراستخا تاناکنوب هسفا وا داره توفص

 2 اچن ناناپ ردیارظن رترلصم و هدیدن اهج یوقشربا هدړکب دلب [

 1 | مد یلاح كنق رظ نويل وا تقو نا هلا تاک هلوةموب بولوا
 رک رص دک ه یمز وک ت ولصق یخ درب هدک دید ل واب هنیلصمنایه

 هکر اتم دیبا رونلواسح زکدبخر نخ اصم هرزوا صولخ بویلقوپ
 ۱ ۳۳ نوساوآ رادقت يابا هکر اتم كلدد زد ور وک ل وقعه
 . ردندروما مها یدادتما لب عساو دح رب تک تو

 | هد هم هوا دعب ت ول وا ج اع هن اذیت ی

ED Aاضتفا كعا كنجو ۷۴ ۷ 4 دهم  | 

 اوج هرزوا نیر الو برج هه دون د کیدلیا
 ج ترس

 نش #

3 

 تستی نیس

۱ 
 و تو تا

۷ 



) ۲۲۷ ( 

 ت دوع ی یدنوا ناعع هدنعطق هفاسف تعاد چ وا قر هلوا راوس |

 دید , نیس هعاق كهظعا ردنص بوشاتشب هه ندای دلو شبا |
 هدکدتبآ مینو ادا ید ندجب ر اخ ی ر وشام ترص ملس ۱

 بويل وار دنقم هر دقع هک ر انن وک نوا تاوان ورا نالوآ لاش ۳

 ند هتلقع تاعتتع یلوصح هد ندنراکدلنا تاتا هد ۋاھ یو ۱ 1

 ردو توف تڪ ومو نیش ث روم هب هيلع ثلودت هک اس بلط ثالوا| ۱

 هلک ا ناو دعا افا هش رلقل او ناشلایظع هیلا موم یدنفادکد و
 1 ا

 نذقلوع اضرو هدکدید مکن کس ی دهمتیک دیک نکس زبد تیکت

 هراعطف هد هل اکم باو دیا تیاکش یلیخ "ند هداز یعیسار هذق رط 0

 نس را دافعا یدمازب هش رب یربغ ندنعچت ق واط بوبغا تنوع[
 اة دنه اکشنپ , کو کک ر هل ل اوبو تر اشا وید هراتعقوش قاب |

 غ ر کوو لوزت هر هیت نالوا ی وضم :

 .یزب هيلا یوم یدننفا ه هرک ا ندتع اشرب ٠ مدیشلوا تراحم ||
 'نانلوا قیفرت هد هل اضم داوم لیهتنواراضحا هنس هيخ

 ندناکجاوخ هدلاح ین دلوا دوج وف هدنتس هوخ ییدرارعلیا ۱

 تبع شل ردنوکن دودرا ن وحا هکر اتم ارد یدنفا تفضاو اک ح
 اب اطخ هنس چلنا هم وب د ردیم رداق ه هکر اتم فووغامورو یلکد ۱

 4 ه د د هدا هک راتم ب ولوا ییکو كنتاود فو ګامو ر یغد یعلیا
 ارارصاو دانعو قانار دوخ و یدنقا یخ یسعلنا اتو دعداراد

 و یر ی زر ۹ تک ۱ ۱9 سا

 E ED ra اس توت رس هو س eA تا 3 ی ی E E دی چر د ی سست هر )رس نک چھا کہ درج E 8 ای 2 کج

 دار ندنلوپقوب س جا نیغ مدآ ر نکتلود هل ارا قاضنا گلد یه ۱

 زی دو ونا ردوا وات هقشب نادنغب دلوا دن غتمور ل چ

 ا دکل ود هلا نوقوهنلاح نم هسیدلوا حجته مدآ ندیک سیا لک د ِك

 یر دنفا نامع ۰ هد دبد یلکد ظومت» یش هدیاف كن هاکاا
e 2 RT ie یخ ا 

 ۳ ذوا ۳۹ یو ا

 کبد ولتک , لاع رپ سا ند تلف مووی یی 1

 لب مازا ماعز قالطا وزغوط هاب رگ ن هرات فور ۱

 = تسم هوا

 | و لاو با هکیاز هذه ةل الا دند دلوا نام روهشع ۰

 قلا هو تدوه اس برا شوک اوس رخ زاراهلاو فوم

0 

 ا



 غ

 1 الا توف ءرا پل EE دادعتساو مانتهاو دقت

 هیاروب كمظعاردص تلود نارب اکانانو هدیزوسم وادردبا

 ففاو نابوو .دنع اردو تاغا داهات ةهتس : هقیلسقفا وم

 | .دنواآروب" داوا ومنآب رکی هل مدار نداکجاوش اوج

 ا خ ۹ ر تنا شم ادرس دا ای را

 | ضحمو تمدخ یا تل تم

  RTTو ۱

۱ 

 مس نی کس ارش را
 1 اد ام قتل وا تفو سال دشوار تودا رادتا |

 | داف ین اش لرکع ی عو ید وع دفا ناف ار ر |
 1 هلآ س اقبالا زد خرس بور حراک هلا هاهم رر د یر وصقو |
 زاوس هرم هللا لعالکحوش هذکدید ر درا دب یکیدرک هنروص 4

 سام دف ب وڙ ا و دفحسور هدنتعاس یمن دب كت ڪ رح ند نسو

 | یفجآ ؟یدینلروکر نان وگراضحاقحاهب اش یلع یناتسغاط

 تدوعو نا ی روشم ها الم هلی هیلأر اینم ب و دیار اح ۱
 ۱ الدا یس ا اوب ع وق و تلاحرب لعلم هتم وضح د هیج دبا

 قار ةيلاراشم « دقدنلنف نام ذا قّرظ دامام ف نالوا ړداص

 تونلوا توصت تعر هب هکر اتو نیو فی تیر وکیذم

 کری وندا ی رات رس مظعاردص وا دو 7
 ۱ اتو نر دوم هدکد ید مردیاخ كد هبهویک |

Aareلوصح 2 رم 2 ل نام قو هک راتم ا  | 

Eو در روس  

 4 ES یدبشماوا 28 لوزت هفرطوخراتو

 راول



r 1 ۲یر  (Sp) ۱ 

 و هدیه ادرب هد ةر اعم و ۱

 بارطضتا یی هليا باهذ هنبعزم ردیا هب وبس 5 لبا ها ی ید صو تاعتا

rمزاع لبا ل دب نف اوم هن راض عو لا دم م الکول سود نا  

 ۱ مطقنم یر دما و رابتخ) ینانوریص ادن هدنربل اطم تشمت بویلوا

 یراک دلک هدیاراهظا رارمصاو تن اتم كردیکو تاب یجب ردت هدفدلوا |
 ۱ تبت رس یخ د ی دنفا نان بولوا رانج او تکیح باب را برم 5

 ۱ "هطرورت یییرخآب وشود هبا اک ٍناسل مسا عافا ه هِل افرب ۱. يبس هدام |
 بولوا ارت هرهز هیفوخ زر دا اغا یکدب دوم ها الا رک اوه

 یی هل اضم ج هلوا تعفنیلک هتلودو تلوپس همان هن [ْ 1 ا
 | قوت ار دف دون جم وب بوسه |تراسج وش ۱

 | تالعن دیک بول وا ل الع | تس ڊ هدزمه لاو او سوفت ۱

 | رلدلو ك الامر عيوب فرا عفانم امویف امو و یبلامخم مع نق |

 | عاتفسا یرلصخمم هود یسارغیاپ كنب دیر هلاکم
 | یرّوط كسید ر دلق اه ردپ دا ءو كيد ږد هناوبډ مدآو هک متیآ

 E اوعرکدنشیا بول مز لهعوب يا ر ردجراج ندلةع هر اد |
 فوت فک :r ا e رلکدید

| 

1 

0 

 NTE كن ش دود اس ید ر نام ۱
 ها هراکمو هضر راهءیراتفو و حدفو مدان رص رلصخ سه كافررط

 زا ی ۹ و ۱

4 1 

 رم نالو ۳ نمودق يات 1

ee 1رام رر رو  | 
 | ناکی ناکی یدلوا یفاوم هله جورب هود رج حاصم لالا 1

 | ورت دتفواشابلبلخو بلاط ۾ هندممو صارم لص انو ناب
 ِندمصگ ور یږنفاناب بولوا پارو پکس هاتم كن لتي مصوب

 ia ۹ سو دادتماو هبسآزاب بوتکموب ندنادبص ما هر جا

 | عا 4 یدلوال لس اور نازی شهاوخ هب هل اک 3
akg gw 152۳۱9  

4 0 
3 

 یی ۹



 ےک ۰

 تیتسب رس *د امو هلب اقم ندفرط ورب هدنرلک دید ردره اظ یرلذج ةلوأ ۱

 بیس لر یلبا داسف یا راہے هننابم تل ود یکیا راتاو |

۱ . ۵ 

Eأ انب عصارعا نیت و كليدمش هدقدنلوا  

 1 ۳ لود راب دلی بارسا یتس هداق ر اتات تبتسسب یس نالوا یرلللصا
 ۱ ۳ ی هیعرش رادعا نالوا ناباع هدراتات تیتسب رس یراضخ نه هیلع

 لس تامد_قم یتغیدلوا ناکمالا عدعلوفو . نایو طيب
 مالک رپ رکن یراصخ رم هب نسور هدن راک دپا ناب ز "هدروا هلن

 یربکدلیا دانتسا هدلاح یراق دلو! تسب رس تولوا ماصخو رازراک
 |  ورت قر هلوا عطف یرادیما "تشر ن درادتفالا یه اظ تلود
 || لفنیشم هلب رال اج ی دنک بولاق یراتع اطتسسا یاراب هداسف

 سس من

 یخ د ندفرط ورپو ترش ابم هنس مماقا الناس ضب هبا جلت |

 Aan od اا

 iY E جاننا نس هیضق نتفلخ عاعجا ویو و رو ی یاهو ور ار ور هو س

 هرع كن هل اصم قر هل وا جا تح ه هبر ابحم

 ۱ gr NPE 2م رصن

۱ 
۱ 

 | قتنع ضرا ,لاصتا نس هیضق ی لصف هل هنلوا قد اص یوعد
1 

 ۱ | لاق و ليف کت كر دیکو . .ترد ام هنب رلاع دم ضقت هلی ها ینیکی دلی
 تیتسب زسر اک ماجنا بولوا ل اکو تاغ هجرد لصاو لادجو عازنهلبا
 ینیدغلوا لوبق بولوا یسانیم داوم ربابسو یماضا كن هل اص
 هیسسورنغد دلوا یراتصخر هنعطفو هلاکم را هداهرخ | هدنروص

 یه داف لوصح م دغو لوصح ها سا۶ فو رب شن یراصخ نھ
 | برغلا دعب هزکص نوڪ یکیارب رای دا یادت کج سینا

 | تیپ بوراو هنییپ هوخ لتیدنف ا نا( ہتو ب ضواروا

 | ن اف بودپا هج اتو هضرابعم نلبخ هدننعف یل وق كنس هداغ

 | ةر وطار با هدقروب یو دنعون یروفسم هلبا باوج هنلاوٌسرهیدنفآ

 |[ دن هدام تیس رس ینب دلو بهعت اظن هدننم همچاوه

 كني راصخیح هیلع تلو د لپ راضحا رلهبريءادرف + هدک لبا دی رث

 مامز فطع هنفطیعسور ناذتضا الب خدرلن آو ماهی اید وع
 هد اوا اب وک: ی یعرشر دع نزلوا دارا هدناس هدامتبتسپ رس توبطا

 حس شیپ نهی دز دوقا فراموشی
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 1 ادرفنم الح ارو اڪ ازرلصخ ر ةسدا ربا اضتفاو تاتو 1
 بلح و رارسا قارس ادعام ندنراناجرتو یزلیت اکرس بودا تاقالط
 تولوا بن قت دخ او صنعت هب هل اکم لح نوجما رابخاو ث داوح
 هنن هتیرلم انا ثکرح ن دنر ال برغلا دعب ی رابربغ ن دراصخ یخ

 مزاول ندا اضتفا كد هدودخ ہدل اح یئ دلوا ودقم هطاصمو قوا ۱ سا

 | راغاوخ دب صفب هد هلاکم م ماباو مالا ثحارو تبنما بابسا هلیااا
 هفوخرا غاز نا نوه اتش یل ب1 یاش یو ت ا ۱

 یکی دکب بوبا وا کند فرط کیا قفقلا ی دل یراک دلیا
 یذاجو هلوافم لوا ند هل اکم یرلصوصخ كْ هایش عفرو «اکآ

 یرلطخر«نیفرط ق ر هنلوا كبار چۆپ ناوک جد كتلو الا
 هرکص ن دکلی عام هنبربرب یر هح اسو حاجا هد هملاکم لح
 ارو یرالوخ دم دعو لوخ د ه هل اکم شلح لرلطس وشف

 یرادنش هکر اس نصت قهفلاس طورش هنا لاحت هن تولوا
 ىلاشرأ هب هيلع تلود هد ايلا دمو ريغ اضفاورپ رف ندفرط کیا
 | هات دم نیا ی . کس ینیدلوا لاو ت ادن نالوا یطتقم
 ۱ هری ابلواو ن الع راغ شدن اضتقا ت اتو هر دخترش هکر اتش مانا

 ثدوعو هلاکملاچجرا ۱ ی دابق ناو دع عف دو ناعرفرشف
 هد هل اکم لحم هرزوا ح ورشه هجو یرلصڅزم نیکرظ (ناصخرف
 یتالوخ د هر هل اکمنم طخ كن رلیسلا ایسورپو هم ادا بدیا عافجا |
 اق دكف قولر وا یضخرم س ا ھی تور ' هدق دنلبف ناتیمرذ یه
 هل ود هد ڪک دابا بلط طسو هلیدنصق نیباج عالتصا یلاود هی

 نیتصم هل نا ل ا م دع هنط نوت كارخا فولوا تاودر نبع

 ثابلا نام ةن اعو خیل هیول هی :یب ربع یکج هیلی ا تی ورد وخ دوخ

 لب نص داومو لیهست الکی ندر افت دانیم اتلارطاتخ تاعز

 ماوس ھلو د رام وب اعم كنول ابتسوزپ عنتاب و ول دن هززوا لیلحت
 ری رخ ده یا تی هو رتو تودا

 | هدرا ی دانی ز هری انس بلاتطمو :ماپفا رضح یغیدلوا

 لبا ر ومرو راغلا نیفرط هد رکی د سلحم " رات دلبا ماتم اوتش
 هنابانکمم رمصتو تاهم حاضبا ةرکص ندنوزادرپ نم نالمزرب
 یدهخ ضقنو كسم هئس اوع د تیم ول هب سوز كردیا راغ

 دا ندفرطورب بویلیاذ اهنشدن ییلط نیضتو د اننا هب هیلع تلود ّ

 هد سس سه

 هشت
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. ak تلود یسیعلیا ایسورپ نکنآ رولکس ن دن د افس ةن اختنا 

 و* هب هعفا تیل ص هرب قبلا هنیصت رد هتضن چ اقرب ی کسنع

 كناس ور یخدنعندو لاقتتا هی رضح “هل زم ندنو ادب لاح تویلوا |
 : أ ذاماوروق راشخاو لادج شب امزا رت كثب رکسع هلن الا مدعا

 هیلع تاودو رانکتساو توخ یاجرب اب هلا هب زتو هده اشعییسسلیا

 ۱ | اضواو تد الج هد هنحانم تورسک هنن زا زوکح شیرکتتنع

 یوق تلودرپ هلل وو ر افشا یتیراکسج هتلبا راهظا ید نهرو
 بویلوا راوازسو یب ال یخ اب هللا ترافحرظن كنولوقسم هی هيگل
 7 ] ناکمو دروي لید بت قلارا قا ارا یرلتیضح مرک ار ادرس
 | نفح هلوا تلع هتنلص«لهست هانا نالعا یتروض .دادفتسا هبرحو
 ]| قربرقت كتبسصابا ای ورب یدشفا ناف. + یدهیضعا نان
 هز یمرک ار ادرس *ةداراو دضف هدامنوو هدأفا هرب دب هدوت تر دص

 تواوا یک اتنع لارو طح من امری اخ د تلو ید هد دننا قفاوت

 تارت ودراررپ هدنس ورانا تعاسرخ وا رثکب اكنونابه یودرا |

 هینمر اع هدازا ییهلت اکع هلا راتمظا قس ها ڪم هل اقم شو

 بیاصریبدن وب هقبتطا ف بونلوا بیوصت یم هب وغعروص بیعضتت
 و هکنج مالسارکا اضع هتسارديا هداعا ترحخو ۰ ساتم هوحولا لک نا
 ضقار ادم هد اروش سلح ت الوادقعنم ی رافح هل وا شل وب بهات

 هلعف كياوص یارو و فارتعاو,رارفا فالستخا الب را لوا طش و
 ا كلذ یع+ءانب لی اف ان شااو دید مد ڈیم یتی |

 هب اش اب جهااواو هباش اب ناخ رب زو یرلف رمصتم كين الشو هل اخرت
 | هطب ار قر هنلوا بت یرلتا مچ و رک اضعو . مظتنو درارزب
 | لاصفنا ثعاسسشکبآ ررب ندنوو اه یودراو .  .كيکمت یراتفاقا
 ۱ داشم مرکا رادرمم لپ دنلوا اب نخ هنن رلتعم سوز و هزتسنلس هلی
 | رخو نیراترغو قوش *لرک اسغ نالوا هدنراتیعمو ۰۰ رفوت املا |
 فوتصو تع ع هرزوا قب رط شش هتن رودرا هففدزرب هلی هدارا ۱

 تب توس

 هک لس مرگ یس هللا تافلا ننس اش ورو ااطع ی ی رکی

 يکلادبع «دیکوکرپ ( هلاکعناصخ رم عورش ) رای دابا تدنونم
 | هلاحا هتنار لزاصخ سحر هکر اته دادتما هد هلاکم نالوا مقاو هلن دنفا

 ]یک اتم بولنک هل ر راصخ زج ی دینشفلوا لاق یط هلا
 ا ا م خلد نف لان دنور دواده رال رشاع

HERR peer 
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 ایم هپ وشر أف وشراف هلهجولوا ی دلبا ناب لاج تقبقح هلازج أ
 ناشلوا بصنو رو رع هر یگح و کرب هرکص ناد هشفان» یو" ها ۱

 الا ربت موس سم لازج بقاعتم هیزافدلوا روصح ناشفا نماد هدمابش |

 یمادرفو .بیرطن هل بسا نی رم ساررب هدشندوع بو دی مود
 یروفتسم هلغمراو هنن زرداح كل ازبج ید یراصخ م هیلع تاود |

 .كموقرم هامو تکرح ن ديكو کر, هرکص نوکرب رابدلیا بییطق | "
 !یافلا هلت نانلوا صیصخت هدنر اك ىس هبصق ن اشفوف دنس

 * ی دکفا هداز بسی لوبناتسا اپ ناسحا )رای دلبا تهافا تخد |
 |یصنکیآ كنولوقسمو تقبسیسهنحابنکیآ هدقج ور زوٌمهراصخ رخ |
 پس اب بونلوا جیم ید یب دلوایس هبا تییچلبا گوی هدنصخرم ||

 ت او قوي یس هیابو وب دج یس ناب نبات نایت هداز
 مرک آ رادرسوت دردیازومظ تعن ام ندل اخدا هسلح دن اش وید ردمدارب

 ,ناشلا عیفر هلیس هپاپ لوبناتساو . تراشاو رب رحت تیثیکوب هرات طح
 العا هدس ضرع تیفیکوب و انا ندنفرط ی دنفان اٌشعیمضلیق

 یناررا ین ابن اہ مج هیلع فطاوع هدنقح هبلا یوم یدنفا بوللیق
 نلصخرم . يدیشلوا یئارم اکاس ج راد هلبا رو ڪڪ ذم “هبا و

 ۱ همش عف دو. . رارا یس هم اننصحخر نالوا هد دن کره تواک هلحرب ۱

 | مالک فرم هنصوصخ هیتر هدننفع یرلفدلوا زانم راکه لبا |
 تالیعلبا كوب هدفوفشربا نالوا صخره یتعکیاو هدراصخرم شابوا

 تلودو ميهصل یب هبتر هلا تادنبش نالّوا هدنرادب بولوا یر هبتز |
 ,هدنسلجت وا كربلا یوم یدنفا نالوایلب یهکیان دنفرط هلاع

 | سی دنلوا ما یک هدنا دررو اس نق باول وا هدیسر یناغرف هبأ رونه

 |هتکج هلک هیاب بویلوا منام هللا درج لوق یرلصخرف هیس ور ید

 هرکس نده دلا دف موتح هلل رهم ی دنفآ ناافع لوا صرع راد

 خانم هضراعم نالو عوفو هد هناسیمو ٠ لضاو ید یا هاب
 ې | لایوط هیلا موم ( كب نالسرا ن دش نازبمربم ) یدلوالیازو
 هروف بولوا ینسادنفک كناش اپ نافع رز و ی دیفح اش اپ نا

N Ra. 
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 ج ن دة لط هلا راشمر نو ی ردت ع اترا لبا قلئاریم |

 ا
 ی

 راق خرم( تر وشم عونو) یادلواس ایقبب فطار پخ هلا نرم ربع
 ۱ ۱ ج ت ھو
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 | شناس « ددیهانوکو رب ندهنمنم چ اقر راکرخا پویا ناتو یکعن

 كا لالتخا عفد ندزافرظواو لاصیسا یتسایتشا نسوپه هیاغارع |
 یسکب راکب«دجو.. هبجبوقیتابا لوطانا ترازو ةت راب هلسیطیش |
 جا ارپماو کی فیش یحازتماوكلولس نسح یخ د كن اتشاپ ره دا
 هلوبق ریخت یراساملا و . اجر ترازو م دنقج هل ری ی ندنرافط
 هداتسرف هتفرط ترازو روشنهدروکزم رات بونلیف اسر ۱

 | نت هقرط یی ماها یخنیاکروما نالوا ییافک  دهع لو |
 | لرکسع ایشان مهار زذ ونا ښلوا نعت روس, ..یدنلاهدفاو|

 | ندیلوطانا هعفدی . . یدلوا زورمسمو كانجههلیارودیصلا ز هر[
 | نچ هلکییاسو ۰, لبان هنغاجع زوی رغا امنشاپ هللاحتص ززو لصفت»
 | تعرع") یدلوا, لقتنم هنس هظف احم یزاخوپ ضرامه اشاب نام

 | ددق نوک جوا مهبلا یوم :( هلاکم یار تلود ناخن[

 | یرلنق و سسج ین را هنماک تان ول طم كني راصخ ره هیس وزر |
 ر رپ هب نانو لوا صخ ےس ادتبا بو دیا سفت مظعا رادص یکیداک |
 ایم وزرو هک انایو .ادهاو سابلابسا نب زم زوب هلبا رو کح زوما

 |  رلتع نع دنس هلان یرغذلواروم ام ینوکی جنربنوا لروکحنم |

 | دور و .همور هرکبص ن دنوکچ وا لس دلیا ابج زاو كبس

 | تولوا بیترت یالا هلبا دونم کت ندنفط انشا لع ركع سو

 صج رم رکا یل از بج یک وکر ر بولوا سکعنم هیوشر اق وخ وب
 ارور تص هللا تاق الع یزب رانا !دنسبا هسبخوب یس هیاپ كلرچلیل وب ہدلوا

 تك هروکذب بتر ی د یدنفا ناععو ۰ لارا یباوخب وردنا
 نارسا هزر ختا یرلهیاب هل وقموا هدینهاشدام *هب انمو ناسا ین دوو

 ناب نام *.د زوا هلبا فاصت لاسکخ ینخیدلوا یتزدنق كر دغا

 هل دغاکر ومم نا چرت نالوا هدنرلتم دخ قادصم یاوعذوب بویلئا

 هلربج

ِ 
۱ 

 | ةد تراسج بام راهظا هدتيكلم طبرو طضو . رایعشت هش هلبا|

 هر 4 وبامه یکسعم ینوک جاوا لرخالا عید بولا نسایوا

 || تایفتلا و . | روم ءورف ن دنفیدللوا دیدنسپو لوبعمیم تخوا

 لا یدنلوا  لیمکتو راضحا علبام اسغلاب یرا همزالو . لی هح ورب

 ا



AW, 

 فصافص نو نالوا ا ET هو ن 5 ۱ 1
 اف نرفدبا تلود توف وا ۰ نیش یرکتسع فلاوط ۱

 وج یاب رووا نوتلوا مازنلا ندنفرط مایع زدم یرارطاخ
 هکاوف و هیرشا و عضو هب هسی | یرمزفرر :دوع فرد رزوو

 یرل یطاخ هلبا نا راو بیرت هلبط جاقزب قلعتم 4 الوکاهریاهاو | ۰

 یدنقا نا ناشنلوابصن لوا خر هییرغ_- دثلوا .بیلطت |
 كن سا ندزاون هدنب ناب هش قطو زارت ینژوماماعم كل دشا 11

 هلا صم بول اق لاخ فرظوب هلبتتنح كتيرومام هب* داوبو تبیغ ||
 هدر دقتوب هل خلوا رهاظیغ> هلوا لطاع ن دت وز لاو رب انسا یرّوما |

 كوهبلا یوم ۰ دنزاف در وب رویلم رّوکیک مزال یسعلوت هدف طوب كکب ۱

 نامه ب ولك و ڪڪ تباغ هنسفنقاشمو بعانهراتخا داؤ دوي ||
 يطوف بول وا نادهلکشم داوف هخاتصم تطخو  زاغا ةا ۱

 كنب , رالوف یدنفاكب نالوا ییانفودو هزز هدافوبو :  3 ز رعنا راو رذعنم ۱

 چ

 یوا ومع ین د. یرالوفو « دلاحتیتدلر و تففا رع تصخز ههنلا |

 نیلصا ه دقدل وا تن ردنکیشا راب زهش یکتا د ویڈ رونلوا اتش
 هل صحرا دن ہار مزاوا ید یدنفا ل لیعاعسا هاذ رهاتطو هاشاع

 ى طم ووا ع ارو حاب راس ءدال وب هللا زكي انج «دلاراو ۰ ۰لاغتشا

 ندرت کیسز موي یا وهزردلبا عادرپ یداستح تولق ها حظنت
 ودر كبيلاىوم ید لوا لاف اذ هتملافمتیسریکفر لا || |

 | ضرغومنصمو هنخاسیکرادن كنيدنفا كر لبعاعسا قوکیهمیوترا
 برج قالا هلا قف یبخددلوا یی نع دافن الاب كسو دنکییصا | ۱

 توکل تراز نانحا ( ردر وهشهورتاوتم یک دلبا میشم /

NEGRE SRدا  ( oنسو  
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 یاسعاو ےلظ هدزاب تیعزیایشفو لربش یانبا و روک ن لصحرب
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 | اونم نیرابپلبا هلباراصخرم- بدی نیکمو لا تراش ا

 | لبابا نالوا باتذاو شود عج هو تاتکلا شو دیا تصر |

SIE 

ک واک ودوم طلب یتفارع |
 اا یوم یرهمغ ندکب لبی

 اعاد یرات رضح وتو دم یفد كداسفوبو" ' قمح یرافدلوا



| 3% 
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 . ]| ناصخرندما :) ںلب دلی شوه شوک بطرق و شوکه بنانبععم |
 اك ,دنقا عوكلا دبع هلباهکر ام داقعنا ( نوبامه یودراب هلع تاود ۱

 زار هلن یان صخر یش هبفوصابا الوا لب عا نون |

 ا و

قطان هما الا یو مالکروینلوا ہابتو رام د رهظمر هسک ےھت
 ادر ه

 ی راکدلنا زاردیپ وکتنک هتشررمس كر دیا رازمهنسادتکلوقو
 ٠ ا موزو قلا هب یهانینرادصبثاج ندنفرطاثاباغامقاو ریغو عقاو
 . | لوصوم هلوعم مراکم ر دص لوبق مسیساهن | ہلکا اعا ینی را دیعبت

 | نالک «رومظ هدابق شا عفد هلت رومأم هنفرط قجرازاب ام دقمو
 ۲۱| لیلی شاب یب غز افباس نالوا لوبق نسح فوم " دیسسر یم دخ

 | یر اغادمح نکینالوبیشاب ییفوصکمو ۰ ییا دخخک ل وقاغا
 | نیک ۰ دلحررپ ها ناسل یالبراعوفرمو " - نینیعتو بصنیشاب
 | هدنسههفو هروب (فیرشدلو«ثارفو هل احر فرصثمندما)یدنلوا
 ۲ !تدالچراهظا هدهبلع تلود تام دخ ولو ۾ دننیعع عظعا ردص

 | ا شان نافعربزو یفرصتم هلاحرتن دا ترازو هبنر زارحا هد هباقعوبو
 ۱ | زوعس*ورف یاسنکابورتسوکح یالاو دورو هنوب امه یودرا
 ٠ | ندنیلسرلا ربخ ترضح تناحور -  یدلوا دو دان طانسنا لداتهلا
 ثلود ناکرا نوجا یتارق فیرشدلوم هلل دصق تنا ساو دادا

 | قيس رمل ا رخ ترضح دلوم ن رک مظن بویلبا تعج ن شر دفع

 هنسهصو سان راصخ یهناسنلوا نییعن ن دنفرطوا هیس ورو قدوع
 ۱ ندنوب ییوتکم ندبا دوزو یواح یلاعتسا كلا شرم هدنابون بولک
 | باکر ی دیشع وا صع هب یرادناهج باطتسم باکر م دفا
 | هلباونع لوا صخخرم ی دنفا نافکلرهشبکب نانلوب یییقوت ندنوباسه
 ۰[ كل لیدعتو حرج هسا رولو غوفو هداغر قلعتخ هتایدو .. راست

۱ 

. 

 1 یزللاحرو طحو قیس یرروما *هفاکح هدفرطوابوالیف
 . | ناوند ناکجاوخ نوحا هرادا ندیرعم ین زا همزال قرادصم هدنم اکته

 هیامهبلا یوم هاب قارادرتفد یدنفا میهاربا كجك ناديا
 اینسورپو هچغ نقبج هل وپ هلبا راسن وب هلب ديما طسوت بونلوا قیر
 كلوالا عبر بولپ ریو تانبیمت لدب شورغ كب رمشب یھرکب هنن زابخلبا

 درد كرخالا عب دو تکرح ندناسا ین وکر ازان یکی نوا

 ]| تره لّممربملصاو یربخیرلکجهدیادورو هنوبامه یودرا نوک"
 || لاوئس كل رایچاباو همل ابقتبسا لراضحخ رغ یدنفا اف میت تولوا

 . هبرطاخ



 رواج و عطف قاراردا راس و ل االغ هل دصف تازا هنمودف و ۱

) ۲۱۱۷ ( ۰ 

 8 لع یواطنطو كب لیعایسا یکیدلبا نیہعت تا_نالار هلا نوئکس ر وبا كمفرم: هلال ر شف نر او وکر شو ۱

 نالوا دفار طا ماشو .قاشا هلا رع رهااظ كب ىلع شخو
 د وع هتفارش دئسم لس .رلبا نج فرشو قا داۋا ات

 هکم فی رش ییدلبا قالماو هقب اضم زاتفرک نیتکرابح نت

 زاطفا بونلبق یلعا رییس "باب ضرع ندنرافرط سان هوجوو العو||
 رطن و هل ازا یراصتاو نا وعا ندیهاش دان تال اع راسو هن رضع

 ناکرا م دنباب قملیق ریم دنو لتف ةربغ بولب رونکهلا یخ د یسو دنکو ۱
 سابق هنس هلئسم یب هدقدناوا تعحارم هلاوتفو  داحتا تنطاس||

 ان اشابنابعت بولی رپ ود یوتف هدنبابیزهلازا تیعورشم هلبا
 | دماشو دارطو لازت دادعتسا بسکح هلییصت رکسع یس ۰ رزوا

 یراک ماضنا بهذ وبا نالوا زاد رس هن رکسعرصم م دقه ن د رز او ||

 تعاطا سعن تمالسو تباناو عوحر ندهرکتسمحاو هلبا هلئحالم |

 تمادنو یناهس# راهطا ہللا ممق ذ نیکح هلک هلوصح هل ایهناشداپ | ۱

EET NENN۱ راس والع و  

 ارس هب هر کاذم ی اسجنالا مبخو لاوح وب لب هیسصم ناست | 1
 انا رپ نادموقه/قش لصا نعرصم نلانها بولوا لوف ااو

 با رارطضأ بنا یرلتعاطا نالوا نیش «دزهاظ تر وضو |
 ابا بهذوبا هل فلواراکشا ینیدلوا ندننییف هم لکسا لوا

 ا

 هرصاح نغوق ةتنب كموفرمقشو تقفاوم نزهتفص نامه ||

 و ترم تب رک

 n سین

 دسار لبطاد ادعا یروکب واوا لباد A ۳ قطعا | 13

 ۲ دیس هنر مدت

 he ۱ امت قاب ا نی ن

 یاب ی رغز ) هصاع عاج وا تاچبج ون ) رونلوا مت یس بیا

 دیمونو سيا ندهعفادم موده : ۲ رابدلبا تموصخ "ربات داشا هلن ||
 ۲ كسرهظمو .. الماهناناو راورخ قرادقم رب ندنلاومایییاغت تواوا ۱
 ارا یرکب کی كرا رقص ندنف نط بهذ وإ ی ربسخ ییددلوا رعب | 1

 هسا بولاق ندیط ۶صاوبو . لصاو هنوامه ودر وك |

 | نکیآیم + ذیشکحرب كناشاپ نایلسربز و ئم اغا یریهآناغا یاس |
 |( 5د مرت + دنقلا را بونلوا ر ابننا طارفا تعس ه دنلتف کنابقتشا



9 

 3 رج ورا عطا | 9 دوو جاجا 1

 ججج

erê) 

 ( ةن دشا کامل اله یزاو رالی نيالا ۳

 ۱ اا دودخ عتب نوا + ,نویخلاارت النم لاق دقو بد نیططلابییلیلام

 یا قالب او نوان مم تو
 ]| ماملاف انزا اه كص یضقاب هلیءف*وللانردابف ماودقو ةدقلا

 تی صف نضرالا بل هنم هلن با سنی ۱
 مر کاخ ن اهنا ب نالو دص قلا ظغاو۰-.نپا مایع ةر غو

 الذلامهقاداننفو ااف زض اان مقاطع کر لتبج

 ی جهل ندای هاب عیال یب ةو خرا دم
 !یفاعتدلول دا مایلوا:تشال ءالعلاو سر اب اة هادقخ الو لذا قم

 کاوه دا رغ یا ای ان ۱۲4تا
 ایا نفی ردقرتغ هر وغض عقب لعو *نیضاریذغ كاذب
 كن ةيپرالا عيضاذلاابترقاذخو تایاننحان دلو رد

 بنا ه لا سوا ولا مس وهلو ها انرصتساف

 ِ خو ),لایعتلا تالا ىد ق " ,لاۋمالاۇيةمېلا انتقرص و

 | قالا فو دزو , مالاي تغفل: لاظب الو کلسا هل
 | دوصتلاو ¿ ماسلا نم بظاعل انتو N مالا ر املا نوو

 | مهنا مکسنع مھل وب بو نان بلا و لاله کم

 | فسا و حمل ال لو انو رشلا دبی او خاو
جا طل وبما و  نونطناو ل دع غلات طفلا وب

 | ءالوتب الفارط نب ییابسلا 

 ]ویا یوتناوربل لع نو لا تب خانی واننح
 ]| لدعلا بلطنل | ..جاتفلا عوکلا نمرضللاو .٠ ناوذملاو الا نلع
 | کارنخادقب وبل ىلع ةنواعللو كط انربتادق ناه: .حالصلاو

 | یا ةدصاق نکا مکان ر ذخ رکضزاق لاظلاانهلوبفنم

 | وقت هم هلیغمو  بتخ اس فو دلم نو
 ]آبی نی کسر میبهوع الو . مکاوحاو کلاوما ناسا هم

 |,لعو + ؛ بلوار ینو امل اب متاو یلعارباکالاو اتاعا یارو |

 | ديعلاو رارحالاو 7 ؛.دیللاو رضا لاو  دیعفبلاو مكاتب رشا |

 اا لمن هوا, دیعساا اتتااولوسرو هلا ناما
 اج و وا

 ےس =

 س سی



 بوم و
 e و سس

 GT ها رخ VES س ae نا یا و ندا نا وصیت RI و
ae: 

 | ینغیدلوب وغو هلبا نما هتخاسیبصن كمللادبع فب رش یناخ فیرش ||

 بیهرتو بیرت ل دا ةءاقاو بئرت بونکمرب هرابعاا یرع«رزوا

 ماد الاح ةو لا ربع ماقم افو ٠ ٠ اقباس جاتا ركاب یلعربشالا زا

 !صاو معنلا لیزرج ل وح كرابو مرا ر دق م ظعو قم دقت ىلا |
 !یلاست لئاقلا . مقنلاو ك الهلاب مماظلادعواو ماليا ق لدعلا |

 | لع مالملاو ةوللطلاو . نیقنانقلا موقلا ىلع ساتالف «نیدسفلاا "
 أ
 الص نیل اوداشو اوداسنیلا هیاحعاو لغو. لازیدرضلل ||

 :ءاهففلاو  .نلماسلا العلا هرضح نا" تاعالا و تاق والا ||

 .هماکسحاو لدعلارونب هللا مهزعا . 1 حا ماد | ا ۱ 1 ماوعلاو صوطاو مارکلا نایعالاو راگکالاو -ماکلناو بضانلا 1

 مکیلع مرکب طب یدلا . نما همانا لب رج مهیلع ضافو ۴
 هلهفام متملع دقو ةلالضلا ىلع ممجت ۷ ةمالا نا 2 ذ ملتو |

 ضمت دق هناو ةلاهساو ىلظلانم اهربسغ قو مکضراق اشاپ ناف ۸

)۲۱۰( 
 رب سم تو همی مکس ا ا سس

 س ایست

 هلتمجوب بوری و رفو بيز هتفارش ناکام ڪو رک نع مچ هلا ین |
 ندقح تزونصو سفاسد چاک خاو ب یطاففو یٌشاالتم كي لبع

 | لاونموب همانش هوجو هدنفایس نامرف بو دا ضرع شدامن هلردلک

 | بوتکع یدلیا ثانحاهداسفویغب یئاکسو_ تاما ماش كرا |
 ز دص (دغاڪ تروص ) یدنلوادیف هل وب هلبا نیعر وه |
 یاملا ذس و لا نصم ناوند نم. .نانشلا لیلا ناعزغلااذسه|
 الها ىلع نانملا م كأ هب نم نه ناب لالا و رخ افلا 4 تماد|

 | يج ناسخالاو لضفلاب معو "نامالاو ل دعلا رهظاف نايزا اذه |
 ۱ ریما ٠ نایغطلاو رولا لسها فونا غراو - ..ناذظتلاو یرقلا لا[
 كلما ةبانع دب نع صتخلا  ماظعلا هاربکتا ریکو .. مازکلا و اتخالاا
 نناقاسطا فيلا ملعلا و: نتاطلسلا فب رل لا اولا ربع ۰ مالعا |

 "ما ىح و مسنلا یراسل ادج هنوعضم نیما اغبو ؟نعتسومرع

 ألمع لصبال هللا نا نیلاتظلا بحال هللا و ٠ نیا باکس لو |

 الا نمقدصا وهو لئاقلا نيعجبا قلا دیش - نمالاهلوشرآ

 اسو  تارطاو معلا لیزجو . تاکربلا و مالاي وتو

 لاو مالتسالاةاضفو مانالادیستمو شب ."نیتفلانئدلاو

۱ 

 هما رکحاو " هفاطلاب مهلماعو .همالتظ و ماظلا نم مهراجاو

aia 

 ۳۹ مهم



> aE 

 |داعتیساو افصتسا ند هوهاقران وو لفعن غي دلوا لصاف دح
 یتفددلوا «رزوا لمت ینکجهیغا هجوت هنفررط دافنا تروص هج دملا

 دوچؤ قاسقاو : . وادی هراندیا شبتفت یلاوحا هری رم راهنو لیل
 درام و شن کض نن هناخ ةتفبو .. ناهظتسا هلير رب ه دنن
 زارفو تع ننه دنب هلماز هنفرط دیعص موق هرکسص ند هيو زج

o a a 
 ڈی میهنرب ند راد قالا ی وف ص نال وا رادان هلت رھش

 | دلبلا میش لوالا ین امکخو لاسخدا هرضم تنو رو توق هبل

 كرانپیا هضراعمو تڪضرش یاوعد هدننس هلتطاب روما بولوا ۱

 ۱ ا رکسع قز هلوا فباخو نا شرت ندنحور قاهزاو ففاو هلاوح ون

 یدلنا رنک لام عج هلبا هردانصم یرصمیاعغاو. رنک

 لایتخا *هدزپ هدینشوپ ننابنهع تروض هجا نخرات یکیا ناتسکس |
 لب. افخا برف مل اع سیاسد ینبدل وا لاغتنشا دنب راک و
 وا وقسم هد زوک دم لاس بت ویلا ل اح نسخ ارا هد ها

 یج ردت بو دنا دع تصرف هجا نهرا نالو چ وه و هل

 هلا عا مسخا ن اهرف هتخا سو . ناو دغو ینب فیس هتشکح

 هنجو رب هدالا یتسلاو ماش هلضف ن دنکیدلیا تراسج ه:کرح

 هلو ون هدقلاراو دیعبتندمانش هلهجو ینیدنلوا رر ناجا

 یکیدتبا لزع هقشب ندنفیدلوا .دیدبانو ناشیرپ ئم هلچ بواوا |
 £ : ر ی ص

 | هنلاضم ماکحاو ل حو . مارباو ضقت لوالا ف امک هللا لوضو

 یرلضعد ندهب سصع ها را نال وای :رصاعم جا یدلوا لوغشم ۳

 ِ ۱ هنضغ مانتا هلا ضرءنو هلخادم هنرونا اضعبو لکاشم هبو دنکه ذنوخ

 ۲ كجا تعاطاو داقنا ههاشداپ اضح یدلواو تنواتعم بلط

 | کیدلیا  لاخا وشم هلبا درط یسبضعبو لاصتسسا ینسبضمپ
 || دام طیب ندینقرط انشاب نادری زو یسبلاو ماش |

 . || صم لاها هاکو هنفرط اشاب نامعا یزنم دنو لانش وکی فاو

 || هلیتتسةیفخ *.دارا یسهزور هنس تایخ یافتتسایجد هسددللوا هلاوح

 || موقغ ىش . . یدبنشلوا ربخ ان »دفع نی رفراوشد راو

۱ 

۱ 
 3 یروعش بالسنا بس كن | نعاناسنلوا کد یروهط دی رب |



۳۹ 
 سم

 تیدحنو نایدالا فیبش نالوا يرلکلاب یوامرق .یداراولواا ۰

 کیا مزال , «عدقت نیطورش تّیلباقو ةکلم دف به با تاک

 نا مرج ییخیدلواتاواسنع:ن ذنوب هبمالسا رب اش ی درانآو تاالدو ۳

۱ 

 هلوتناتسا نل هدقدناوا.قوس نوجا تماما هنن دلبلا مج كتفو بس ||

hoard!ند له وکر وب ز مزی د ږ وک ادم مو  
 نام بو دیا . راسقعو لام_ماهز پلاست هنب دو ۱: زا هنا یتیم

r re ۱لج ید ملماوز او  

 نیر تیتر را عضو درا اوبا سا

 نیکی دنا تاتعو شنز مش یبد رادققح مک دیا

 ۱ او هب هل چ ەدرات واد تقم زلف اما ۆئ 0
r1 | 

 دوخا و ننرضع و تاوص عفد كل راد هی رخ ها« داف سغیلوا ۱

 راکگخدادما ندنعددلوا فناصم ندنتر فو رکم را رهو فاو

 جارخا ندهرهاق هژبتسوب و جالا ندر لبا رض ناکدومزا |

5 

۳ 

| 
۱ 
 ۱ .تودا یداصا هنماکنه لزرع كهبلا ران فم یتدوع نو نکیشعا

(Ne) 

۱ 

 || ناضوزرةمو مات ی هیمالسا طورشم دعامیا نیحر) هک ن اعالا 2

 || قوس هلع ی راست كوو دخاو تبسورف مع نوڪ وا نامه

 | :همالبلالهاو فرو كرت نییراب یهاوا ن.دنوا-بغو تلاهچ طرف
 |[ تو دیا:ضع نییریصب محند نالا نل وا تعاطا نالوا صرف

 ]| یئوض توالح نور او هرمصم هلیدص تحایش یرب.نادولنرهش یخ

 زا هما یی حو ادنلب ئ دنفتو + مامان وقف ن وتا قلا انشا

 »سس دم

 زردبا هشن شل ونت هاتر ادهن رخ هر کت دار ااجر وقع يع ندتماما | 1

 من دا نيبو تم رح « درب كانه توصکه خرا كب ماما شادن نکن | 7

 الام روش یکیفلبا خب وت وید نسروپدبآ " ` نا رو ناشرتم 4 | 1

 ندهصق وب یرلتل اجو قادان هحرد هرات و یلاوحا كکولعو ۱1

 1 و و مولا هد رص نطق -.ردروعش بازا. مّولعم أ

 ةاصت تولوا ن دنکیلاسم ادنفک تها را كب لع دلا ج نالوا
 ۱ و تینا در و لوبق بازا عج عو دل جش هدرصم لبا نامزا ۲

 رض دا كموقیخاشا در یر وکرا زو « دنر رات ید ا

Eras sonia e 

 ایف

 هازخ ئال دلبلا خیشو لوخد هرصم زارکت هل: دس هناغائرازاداوه



 ۰ د اط یدلوا مزاع هنفرط هناتبسا انو ذاع
 ۲ جارخا افت ود هه ایس ج ندنزابغوپ ہن بس بواوا ۰دادعا دن

 زیاد سالن ید اوح یرلکح هیلبا جاعزا یی هیمرلسا لنج

 أ دمسح لس ودیا بولوا یطاخ دراو یس هظفاح بوجو ل رافرظوا

 هدرالحم نالوا یضتقمهلبا مدآكيب نوا شب هدرپپقت دودا تا
 یب دلوراک موجب ندنفرط نویامه باک ریکچەبلبا دوجو ناسبنا
 1 هنیرابوضج مش :هدوتس رد نویامهیهااب ندنفيط اشاب ا

 | رخص هد دنس رو ڪک ذمیأر ید هه ور و ربغو نصرع

 | ییرکی لرفصو : راضحا لالا ف موقرم یکهصخ بولوا ریکو
 | بونلیقراسبتعا رعظم هلبا یتایش اب یجن اتوب هنر دا توک یھ چاوا
 یدسلوا لیبست هنفرط هن ردا ق ر هنلوا لیصفت ییروعأم تروس

 ی هلوقم دو دیح ضب ه دننامز اشاپ ناعکیهلکریزو یلصح هروم

 ءروم یاتسها هلتسوو یاسعاو روج یالتم یهر زج ی اناعر

 | یف راسو ,لیبس یابنبا بواوا عیاش یر هزاوا تینعا مدع هدنناپم
 || فصار دص سر هعماس يراکرلب فاکتسا ندساقاوریسلئیضو
 ۱ لوصوم هنغا م زوبیرغاو لوزعم هبلا راشم هلغل وا  یاصوا

 ۱ با هبا م راس كلر هدیا ملظد رحت بسکم نز صرب ندهب ریصعم

 AE نا ات میس سام و

 || نالوا بر هنیفب مش نیهرح بولوا بلاطو مرغم هسالتخا یتمکح
 ۱ هب هیلع تلو دو تارار دا ن الک مزال یسادا هد رصم س۶نو.. لالغ

 | توفت اهجججاب نت اب ولط+رابسو هیلاسرا نالوا دانعم یعدقت لاسر
 هفاصنا یی فالجا یر کج د ربا داتا راداوهو صاخت هن رلهننبخ

 1 ه هیلع تلود « دره اط هغشب ن دنراک دلیا صیصخت ع وطعم هجو ۰

 | هماظع ةالو بولوا دانعلا رتسمعخوب ی رب ره «دنطابو , دابقنم
 | ترضم هلی اوا دنر هشطابدپ یرابصنو لزعو نایصعراهظا

 | هدقعولج هلا باسا بالسن هدنزاتنوکح نیجو نازرا ندنر زادکقال
 | مار هنب راقیعض کو: فحش« یار هرورضااب,بویم هلوا باایزدق

  ag To pe ۳۳ ۳۹لی -

۰ 3 ol. 



 ردض فولوا دورو ناز ورق نو انه طخ و کات ارش نالوا | 1

 رانکا نیراتبغرو قوش هلبا غالبا هب اج نیرش افخم مقا

1 1 ۲ 
E 

1 

7 

 تباصقو3را ور ن دات چاق رب › یدشیلوا زمطم هدر قوم نادنص باغ || ۷

e 

 وا ر او اوه تس گو ها زن یشلا اه تقص مایا

 |۲رانکو ت تشک هدرا فر ظوا یتبدلوا را وک تش وخوا داراب ت توا حارق ءا

 ةا هرادا قرب ابا نالوا هد رهش او 5 زار ز دادن وه هرات

 الا غاز و عا یارطآ روا ننکجز م دشکوا ید یشنلاسفا
 نارتسلو ناتهزا قوّص تنشع وک نال وا هد هاو نیم

 لصانع زدرهشرپ بو رطو نیتنلدتیرلب ۇر فوخ یساوه
 ای او دعابت شکلعاد ندنقلخ و دراو یشحو نیک فا را ءانط

 نزا لما ەم تدوژ یراناشحاو لذ و ناسل تبوذغ كعوفوا کا |
 ندنلخر ودرا بو دنا مرت / موم دننام نر کس لاد قیصمو مرک /

 | نطو یالس هللا فالثا هب رش و لکا تعوفن ی زن کا رک
 زلتدلوا نکفا روش نشد هت راسنالوو لبا ھل اددرت طور هش نوبو

 ز و رم نکیا هبصقرب تراسبع نا باخ ز وب کش ید: دضف نک |
 Ti se ی ۱

 ترس

 نالوا تزاض ندور داور و ما تن کن کیش فرغت ا
 ٤ ولفجوا هرکص ندق دقیح هی زفص مرکاراد رغ یژزاجناوم طقرب |

 الف یموتلق ا: ممت مج واوا هاسهاخ قاطو 7 مشن

 لاضخ مجرات نیهش دس نصوعع ا دنلیق لامکتسشا هروکذم

 داتعم تام و الا دنع یراداقتات نوار راد نیلا :یدیشفلیف|

 س مست تم سیم

 سهل تاوتمخ اشنا مر اغیز فت »لا /

 اتا سد انرایشس اف نا و

 ,aie + نیز قاب شد ۱ ۱

 ورن دق وجال عو " رظضمو نعناع ندنایفن لاعا 4لا فاش اون بولوا |

 قور قام وق او  رادلاخو رکناوت اغا لع نالوا ىشى |
Allیر کب كل ربط ا نفت مان هتادلوا راقت دن کف هیلنا رادار  

 ا ب سا
 | اشو ۰ مزاکم رمظم ههیقلاعا را دلش ین ونک تب |



۰۱۰ 

 | رشابنم ام دعمیردورو لوا ندزورو لک اسع نالوا بسم اا

 || تبوقعدشارل نوا رخأم هلی ها هکر اتمو . لیل هلیا ۍناظلس
 3 لتتم یسهلج ءاش هنف دلو لیصفت یراسفچ هناوا < , لنکت هللا

 یراکحدلبا هجوت ورغوط هب عن ج وف خوفو ۰ نامرفو ما
 ید كن زانینفح مرکارادرمس ءاش هتفیدلوا . تانفا نیاز

 ضفن مال یارجا هل , "مابخ ب رض هن سا رجع عش م دقا نآرب

 رالاس نوک یا نوا كما ملا مرح هلکعیا اضتقای شام۲ مارباو
 قططلا دم ایربکبببخ یادهودشر هعک یاههاراسینا هفرک

 ةولص یزمأوت ضیف ع كنبرانرضح اهاکزا ةيقلا قم هیلع
 ود ناکرا روضح بونلوا جارخا ن دنس هف و دنص ها مالیتو

 دنخنزش هی دنناغ ین ندا خسوپ رلنالوارتنم و نت وتل لا
 خرکا رادریسو مظعا رددص ینوکی بلا ییرکی كر وک نعیهش و

 دانا هلبا یالابن مع هنیردب>بوصنم هداج یخ د یرایرضحت

 لوخدآهنیررا هیخ د نوپاضه بکوم نانیهتهرب اسو ر “لوو
 هی جارخا )راندا: لوقعو راکفا ةت یی هب ضس اضم هلا

 | هتک ت مدخ رانهنو لبل دن ون امه یودزا (- یت لاوحنا ناسیوا
 | هاب یلمخ تنه وباسو بات ڪڪ شریا وادق دقران |

 یدیشلوا فو ناتشب زب یرالاح هلبسوو فب وسن ه دفع نب رق
 ه دیفصا قاتوا شئورغ كبل خب یزاقدلوا یکسم انجل هداشوب

 یی دنلوا زمین ےن رادو .عمزوت كت كي زفد بحوهرپ

 ]هی لقغیبو * . بم اف ما يصد قان تانسهبصق نیش خروم
 | نمثل لقا قاس ههل قم میتسوت  ربتف رحم نادنکیدتا افت کا

 ۱ ا همزن دارم تاطل ی راغ یینیس هعلق ب ولۆا رومعم

 | هلا ص4 دزوقط ناننکس زوتیدب اشاب-یلع ه داز اشاب ن دلار
 | نالوا یم ادففکربزو م دنخ رات زوقطیلا وب كی | ی



99) 

 FR هر دعع هکر اتم عبار طرش ا زا هنلوا كلرت هرزوا یرالاح |

 |مقاو هددیفس س ندناو هپ هناتتسا هب هک نال وا صخر نادنف یط | ۱ 1

 | ف حتر نوا نالعا کان هنس هدزکرش یاو اد ھی تفر اا
 | هلیبسات و د هببلع لاو دخ د ر وغم ٥ درکرسب ول راو

 ن دنفرط هیلع تلود هع قو هلسحاوس بورپ و ماظن هک اتما زها |
 بویف رب ڪک یراک م السا هن ززاغ وب هلر وطو انوط بلاش زاونخ |
 || نذطو رش ینا یر کد یخ ده نزن سل یخاوس عرق ناک نم اشاک

 || كنيانفس نالوا دوختوم هدنرهن انوطو . رف هیمنروکه رورضالب ادغام
 تعن ام هن رلتق رو دمآ اضنعو الوط ه د ر ټک نهم نانلوا نیس ددح 1
 یرلطاباض عزن ندبا ثو دسح دینا یم قلخ نيف طا ت ويعا || 0

 هنلوا ارجا یرابیدأن نالک مزالو لصف هرزوا تلادع هلبتفزف ||
 یزبخ قبشق هکر اد هن زا هعلق نوریلقو یزّوا سا طرش |

 هربخذ بول وا لاسرا هب نفس تامهمو:رکیع هرکس فا نانلولصو ۱
 فلاح نرافس لومح هلا رباخ ذ سداس طرش. - هلوا زاج لا سرا ||
 عقاو «دنسوشراف و هنلحاوس عرق هل ااضف هنو کک شاواوه ۳

 بونلواتناغا هلهوحو هنصیلخحهسلا یشود بهر ندنفرط هاش |

 ها رسبو عرقو انوط عیانم طرش "..دیفاوا تعف بهت روح |
 تاود ءاضد ی د یسهدیفساهتسور لومتحم هلا هرغخ د هنر فط |

 یس هنیرا هساضم عفدو هنصیلخت یلاسها هنيا شو ذ هن ةو دح دیلع |

 نابوفو ناتسح رک نما طرش و يلوا عنام هنب رو هی |

 یربخ هکر اتم هنرکسع كف رط کیا مقا وه دنراف یط یلوطانا باسو |

 نشرهو  تیاعر هبهکحرانم طورش یرزکسعو یاها *دنلوصو | ۱
 نیبعت بول اق هلیا لاسحوا هسبا هدنژدب كرایک رللحریاسو هعاقو]|
 مسان طرش هلوا سه هکر اتم طورش هد رالش ن ديا اضتفا دو دح ۱

 ناب وقفو عرفو قاجو و قالفاو نادسغب ی دم كن هن دانم وبیشا |
 نک د هزف كل د ڪو : ااگتسا الب هردم ارا كنيفیطباسو |

 نفرط ك د هبجت دبا سلجم دقع یزراصخ رم ها صم هدن ز وَضا ١

 نکاماورهل وا زیاج یدادتما كن هکضار اتم هلبق افت | كانال نکس خرم ۳

 هب هب رد عضاوم بویلوا نم غالبا زوفلا ىلع كرب خوي شیعی
 ددهنسادتا ی وا نرش د كنهمسس و یراندم قر هیماواقایق ۱ 1

 | یوبامه بکوم ( نیشیارعص» مرڪسارادرس تشبت) هوا نم

 ی را صید جست عج

 سس

 ا

DNA DET aon 

n 



en 

 تروصقد ,ةنلوا لبوح خالص عملا هنلفع لیالد تادارنا نالوا

 ا

۳ 

 ۳ نهش ید هّیلا یوم یدبتفا ..یدییشغا راسفسا نی رار وره
 ۱ 1 ۳ ۰ داو :هدافا ینکح هک هب وشراق ین وکیل انوا دروکحدم

 1 ندهتصفو زوبع هنفرط نیکو کوب ەدرۈكد مو هلی هداعا

 ۳ نالوا دیکو کرب هادنبقع لوزن همايخ نابسنلوا بصن « دورلیا
 ۱ PG مىر ن دشنن اج نويس نالواقصخ نحو :ندنفر ط لازبح

 | هیلاسرا یو وا یخ توی اوا ورد سو دیجا
 ۱ دخ ورا هرکض نوک چ وا کیا + نلیدلبا ادا ییاعر قوقح
 1 TEE نسحیازجا هلب رب تولکا هر زب هلا

 ۱ هشقانم ارذق نونکح زوتوا هدنرا هنایمو . عرش هب هلاکح یسادرفو
 || نالوا ز ملطف ظوزمشلا تحقو داوم نالوا حازت لڅ بولوب عوفو
 .ملوبفو لیدعتوحرج لبا رک رادرنش ید هرتج دانف

e Ss 
 نو قوت کس .یوکیحتدب ل رخ افض بوتلوا لیصحت قفاوت
 2 د ادنزلافرط لاشیغو مرکخا ر ادرس و متلست هرکی ذکبو

o REE SECA 
 | الطاهر بلا یوم یدنفاو تیرشابم هناداپم عسر هرکبص
 زیور یخ ندفزط وب بیولی رو رومم مولط جوا توان هجورب

 : چب رو ؛شورع كم هنم زا بناک سو اتم نو در هنتر
 rai منرو» الما شورغ زویدب
 نقی ناسا یتهدخ كهبلا یوم یدنفا یدنلوا
 1 ۱ ان هی هتتساح اب هقشپ «ندنعفدنلیف  ناسحا رچظم هلبا
 ۱ ۱ لا دنهالم و ین دی راد هک ناب هوا
 ٠ || لوا طرش هکزاتم طورش رکد ) یدلوا .ناکدجاوخ راطق
 || فرش رز هديا كرت هب بم هد زاغ ۍرا دنلوب کک یا
 ]| دنس یاضما هرکسغ یابس ور نالوا » دیک و کریو ۰ دمو ر
 ۲ |هتردمب یت د هیرکبع للیا مورو لوطانآ بولپ ریوریسخ * دشیقع

 ره عج

 موس سیم اا ام ویس ی و جا یم ا

۰ 

 سس

er hmاس ی  

 1 ا. راتم م یرکسع نیقرط ثلاث طرش هنلوا لا "هدافا هروک

 | یرکسم نب فط نآسنلوب هدانوط لیسانس تۈلاق ةزرزوا یر
 ]| صاف اتوط وهن كاد دیو دود نت ناف رط یژل-كود

 ۱ رصوصخاو رارب ناسنلوا ارح تویغلوا تادحا هتنبا ادي ث ولوا

 ]نوا بتن هوسرخو ناو یا ویدیو ی اعطا
E ا 

3 

۱ 

1 

  aartiی ۳



 كا عازنو كنج عف دال عورش هب هلاکمو ...عاقجا م دیکوکرب

0 

 | تاک ا ربسءف یونم هج ر کا تندایهم ظوزش دفع لبا هبنتس ||
 هلاصء لوصحا و. . :قلطم لوهح هلاکم هد قجفا»بولوا تاود ||

 هلغلوا لسخناد هنم را هعماس ریلهد كنب کدسع نالوا لفاخ ندوما ۱

 كنالیسو رو دصقرش ناشبلاع نما فطره ه دی یراق املا 3

 أ رمدیوپ یدلوارومأم هرکاسع قوناشای میهاربا و رو یقرصتم 1

 هکر اترحاماتخ ) یدنلوا جاسهتناهنسهبط یرکسع یارغاو ||

 ندنفط ول هیسورو رابخا هفرطوشراف ی رالوصو بولوب ||

 | تو بول کس مدا لاسخاف نو من نلوس نا نیس[

EW? 
 ar mat ی صحت ج سس

 هر هخاصم ج هلواماظن دن هطدار نلودلانب ( هکحراثم دقعب

 | یراصخنم فرطیکیا بول وا هرکاذم ریکرارق هربا نادنیفرط

 یسجولاقم یراوس مرجال بولوامرزوا عاطقنا یشدیم هبواسحم
 |[ هتدیو . نبع هتم دخ هکزاتم ی دنفا عرکلا د عن نال وا

 یخو تی ور ن دیری دم فرط قوه ةفاک بول زیو همان تصخر
 هدنناسم یراصت لود هلا هلع تلو د هقشل ن دنغیدشلوا وه

 ]| باس کا هسراملا هطورشو دوّمع نال وا ماکعسا دن هتتشر

 هلا یوم ید یدنفا یرد یراد هنیرکی لق نا وید ندیایلاچا عع
 نکوکحرب یف وکی خشب كما لا معو تقفا شو دقه

 تنطلسناش یاقب (هقح) رلیدلوا تعزعو هجوت باتنابع هنفرط

 قاطبالام فیلکت ندادعا ناباخژ اژ ب ولوا قح بانج رها هتسیژاب |
 | برح "هداعا هلاسح ال هدربدقن ینیدلوا ردقم ملص دافعنا هلیتالماسم
 | یناونو لس ڪڪ ز اعطا د درکتسع عج. دنروصوب ب ودیا اضتفا

 بقاوع هکحراتم "هزاوا هقشب ندنغج هل وا ینایسپ و تمادن ثعای
 سمسم <

 مدع هنو لامه رکسعم هتفوو " لاعتتسا و تعرس كرت یارورضا amon و

 بدنرت هراهبلوا نراشب بولوا .  لاعحالا بلغا نه یرلاوضو
 هب یرکا رادرمس بک وم مدفا نارب كنب دحوم دون ناشل وا

 .ه دننیعمو یدنفا عرکلا دبع ناشلوا نییعت صخره هب هکخراتم

 لوصو هغهسور تارکساین اجرت ناویدو ی دنفایرد نالو|



)* 

 هد اتا دما لک یباضف قب زشت سدف نیس هدرف هزخالا

 أ عشق نایک نو یاومیزیق بوته یدخا هی
 || هنسوبهدلوطاناةرادص ( هترذاهیجونو لوطانا ردصاتضنو لزع # 

 ]| دمحم فطاع نیا مارباو ضقن یدصتو ۰ ماکسحا یارخا رد
 زا یلوطاناهرزواقلواربتعم یس هی ندننصن منو  تدملیمک» ئدنفا
 ئ نان رک مودخم كيف نسا قدا مات خیشیرکنلیطاخ
 | رداو هلیساضه هنوداو " .تبانعو هبحوت هب یدنقا دم تحف برش
 ۱ یوم , ٠ یدلنا تباڪضو نرخ غف ی ذنفا وس "دار

 | زینا دیشسر یم وکح ت دع نالوا دانت كن دنفا لی یتیضاق

 | تلادنع هداز اسشاب لع نالوا یس هاب لویناغتسا ۰ "یدلوا التعا

 ح ات یورو یدنفا مرا دبع ن ونکم تست هَشور اتناسو
 هخاتشود "هتس هتسسراو ن داش یب ئاد قیاذ یقومت ترار ردا

 هداز لاتص نالوا یرکسعیضاق ليا مور . رابدلوا قنالتعو هتمآ
 اتشاپ دننع ضوعو . ۰ ماتا نش هیفرع تدم یدنقا نیما دم
 | یادلبا مان لیصحت هلبا با مور تراذص ازرکم یدنفا كبرمهار هداز
 ۱ .مق لیدعت كت دنفا غطاس ىلع ی داماد یلع یسیضاق لوتناتسا

 1 | یواخرو هلطبو راد دب یل هد راکت تان زا تندأتو راضتاو

 | ها ل زعم دفع ناد نما ت دم ی اغتسآ ءا هن-فیدلوا راکتشا

 | کان نفت لوید قاس تولوا فارمشالا بیقنو "«بیکتت

2 

 یدنفا مهازنادیسلا نالوا بی فو نمد تر > یراتقر و عضو

 | لیسو هننربسغو قوشو ایت ار گم ھت اضق لوتناتشآ

 ] ما: ۰ یدنلوا تیطنو فن هلی هاب یلوطانا نوختا قلوا دیازت
gerكع قب یطوا ندیدعشو ی  | 

 ] عید بنا ةن ءاخ , کی ذاکس مزال * بهات تو ران بابتا
 || داماد هدازرح جف يلمس ری مزا اتقان ن شم هر لول

 یه قم ده تعوکحح یدنفا لبیعاتنا

 تحر هلا بلخب یاتشضه هرزوا كجا طبض هدنرخالا عبرا هبا ةن

 | دمح هذاز یدانآ زاتقوو لطم لات یدنفا فراع دن هداز

 ۱ )یابد بایزا "هدروآ رب رس هاشم وکحت خف فن رش نسدق یدنفا قاب

3 



۳۰ ۶ 

 ۱ أ اه قطع یاسر ادل هوا جایا ۲ ھاسا ا

 ۱ بیم بوت هاست اش ید

 ۱ قامت هیدید هنسیلاوح نلویکیت ناشفا شنا قوی دنناع ناخا هل هییجنزاو ||

 ۱ فاتت بوشت نایتسسارو هيلا یوموماو ت  ناوسوم نخ | |
 ۱ بیو )یدلوا ناکم یا رد شزاون رهظم الت هذاعاو نال |

 دارت نددلحاورو بکار هيلا راشه: 0 ناسک

 ۱ | یتبدلروانکم قع زع هنو زب رطب قاتلوا ایم
 ۱ لیوحتیبصنم پو دیا هدفا هنفرط,نوبامه یودوراو باکر یتراّذغا
 ۱ هنیدم_ ی دبلوا لی نچ فطا رهظم هلبا جوی قیمت او
 7 لول هایم شاپ سا ن دیا فرش, ااا بس ڪڪ هليساضف ءرونم |

 1 قلا هی بوداتاسیح عدو مادو تاقو هدوعوم لس ۳1

 ڪس دمیدبلا هداز .اشاپ نسح ناسنا زا وإ یس ضاق یمصما عن أ

 ,كنساضف هرکم هکع .:یدلوا ماکب هل یف شا ما نت ۱
 ندا هلبا هر وب رج تیک ءاشهنکیدلیالویج خد قاز یھب جوا |

 x : پولوا لومام رعا لبان یدنفایع دیسلایبا کس لو نعحا
 هنردا ابیقباس مرز وا كعاطض م د هللا لاس یم یباتضق هرونطاا
 # ضا ی دنلوا هدارا هن ید نفا دمحا هداز یفتنفا لیاش ینیضاق |[
 | كنسهتر دادغب اضق نانلوار رک € :دمیقر ضاوخ ةااضف ةر

 ردم "هدزونار ه دمو دانا بولوا ند وخ يات غ 2

 ۱ هنافصیسو سس تاد نالوا تکحرو ضیف شادوترتو ت

 م

 یس هبند حیرت هبعر هنغد دنلوب ه دیمعع تنظلس برقو , ةم زح ۱

 برا بجا ححو جارخا ندنصانم هنرود نواب روک بسا 1 1

 | 8دعیس امن بونل وا خاردا هننابم یولتولوم قلا تا
 ۱ ولك ساو دجو عفن هلبقاسلا ىنا طق دبا جت زو اب هتل ۱

 ۱ هی یداقا عیفر دم دیسلا هدار میش ن رل بر دما هیت ايل بوتاوا| |

 طب ندا مر یخ ن لو اهپج یت ادن ملم شین ناسک ا

 ۱ "دیسلا هدازب دشار یسبضاق باخ اات هپآ هرهاقرصعهرز

 , تن دنتسهزرع ی والا یداتجو ٠ تحرق لبنی ردنقا هد بهار 1
 مزب دوا صفر یدنفا نیطصم قزاع هداز یدنقلاح هلیس اضقر عزا |
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 د ايف لاوحا نالوا ع ضتماکو بو هک راتم طو رش دفع بولیزپو

 . | قتلوا جارتسا و هربا هلا یلاشیهدلف هیسورو مرکا نادرش |
 ذْمج نم هيلع تلود هکنوجب : یدنشعل وا حاردا نوابه طخ:یززما |

 هییفس فیلاکن ایاربو ایاعرو "  ترورض قاشم یالتیم فراصا!
 داسف ه دیرکسع جاء بواوا تراسخو رّزض هخاشود راتفرک هل

 تی و رپ ن د هنس جاق رب . دایقنا و تاب مدع دداصء رورو !

 ماينرد ماصخ فیس ت دمرب هلاباساو تولوا .  داهنحا بارا

 | هبا كنقلخ نوبانمه یودرا ینیدلوا ندهیکلم,ت ابرو رض قلی

 | ب یان رس هبا هبلغ ردقنره یخد ول هیسو ر بولوا یول عم امرج

 | هلا تقفاوم هنب را هبج راخ و هبلخا د تاصم تغ رو لتنمو
 | مرتو به كن هر تو دبا  روحخیراود
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E۱ یا ی دنلبف  

 هزکسج هس ی و وب دخ اسحم هار ندنرابایاو

 یتن قمائوا صراع روتف

 شب تم زود دورو تنوتک ن ر ابان ناچ اک
 || هج یرکسع نالوا هدیلوبکینو . تکرح ن دق سور هلبا مدازوپ
 تهواقم هلبا نش دو . تبشخؤو تعر یاقلا هفرط وشر اق هلبا منع

 بت کیه ترافو بهت ناحرةاتصع دنا ییدل وا نک |
 را هظا نکیارونلوا داقعنا هکر اتم عات كهلا رانش شا تزاشاو

 نالوا تعدزد هلضف ندنفیدلوا بارغتساو تن لح ی سلنا تراس ۱
 | لوا بارا یغیدلوا باوضان یعارب مزاتسفا یندانیفا لتمتصم |
 سیا شا تک زح نتو دام نخ وا ورش ەپ هکر اتم ا

 ېک



۱ )۰۴( 

 | نافعا ردتص بوئلوا صن مانیخ هعطق جافرب هنحراخ یس هبصق
 ' ع نالوا رک ذ ہلا ناععتسا ی یدنفا راد زفدو اش اپاغا

  دهاکناش و ترشابما هل اءایراب وط نانلوا راضحا هم دقعو باه ذ

 ا مرش نیمزبرمس تا فنری اس و یشاب ی وط هلبا تبا صا مدع
 نامولظم ها دننام توط اد هدهسفد ین درد نکیآراتس راشلوا تلو

 در رم هیات ص4 انان وا هاکتاشت هتتسو رتتسار ةانکسا

 ٰیرا لوا راذکتاقوا هلبا ناضما و هبیجت رابره بویلیا تلاح عف دو
 هزایفن مومعلا یلعو" د.کاو هش ندیم رکا راد نس تازایخه دعنا

 * أ دقع ) یدنلوا دیدنج یرلتبغرو قوش ماج بولی رب و  هیطع
 هرزوا هج و یب دل واز رحت هم اخ ر ذب شرا ذک دالاب ) هکر اتم

 احر ند العا هدس ینطسوت هطاصم دقع یرلناود هگو اتسورپ

 هن راساعلا ق ةاقت ال ا : هلیدص ا قم ایاع زو یرکتسه شیاسا درو |

 هدام هلن رومام هسور خدرلنآ تولوا ایئور هنس “دعا

 هب ىلعار رس ابی راکدلبا مان ریکر ارق هرک اذلا نی هرو کک دم |
 .طورش دانقفناالوا كلذ ىلع ءاتب "یذیاراشغا ماگ فاو ضرع ||

 دعاوف دیبشن هلیعا جا راطسوتمو ضخم انناٹو  هکزاتاا
 نوی امه طخ ةع طر ندیزادناھج فرط یواحیننصخر قہ و اطا ا
 صرغیرل لود نانل وب طس وتم ولهیسو ر تولوا دو روزی رفرش |

 هیعاد هدریدفتوب هيرا مل وا ضوعو ارج بلا «دلاعره بویل وا | |
 |كنا ه دیاز « داف بس کح ندرلتلود نالوا بغار هلصبا طس وت | ا 1

 یشنوا موهوم رغ كا تباصا یزاررض هنیف ظو"" موز

 | هن يها هح لاص مو هکر اته هلنییعتررآ_صخ رخ دوح دوخ تلود کیا | 1

 بنر ن دبن اجا طالتخاو تکراشم هدلاح یراکدزب و ثشعاا "

 یضازلا هلو وب ی هلاصمو نوصم ندیکلعو ناار رشا كهلل | ۲

 | نصحت رپ دخ « دلا ره هتلو د یکیا و كلبا لانصیا هلة نوف | 1

 | قالفاو قلوا تسا سس رانا مود كلرهبد ردنووذظم رغ ييهارب یتیدلوا| 1

 فا ده هيلع تلود هرکس ندهلناسم نیت هجوربنادنیو |

 ی رلکدلبا نیعتراصخ رمو نایمرد قز هلوا ساتسا ید یزداما
 ی طهتولراوشخو لکشمر دفن رهراتات هدام زاتشعا ناب /

 یراثبا حورش هب هلاکع هرزوا یب اضنقآ بال کس هلل زب راد رخ ا
 | تصخر و ر اوج لبا تنطلس ن اکرا واناع قاتفت اروع | 
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 ولا ربو لسصبف هعازن هلی یس هلا زا و بلص كروفتسم بواوا با یکی دنب مادعا یر دیلی هکب كنم دفن ندراسیچهکلف

 یجنانن (ناهجوت ضب ) .ددزوهشءورتاوتم بدلوا ناجی فچجط ٭
 تباکو رقم ءاثغو لمح ورب نذ هنس جوا یا یدنفا هللادبع
 قر 4 وا ترمسح نانا «اکن هنل وتتداعس ؛ناتحاو :لیلعهلیا بلقنم
 || هنېشو لاح تقر ۰. ی دیشلوا لبسنم له, یاو ڪک نام رره
 | یونلیق تصخرو نذلا لبان هرزواكفک هن داصیس "هناتسساو تج م
 | یس ها فوقوم شوزغ روڼ كاب جوا نالیریو هنفرط لاس نهج
 ۱ وکی خن درد نوا كنا های دو: .ناسجا هنفرط نا 6
 ]| نلرظانا بونلبق ناسحرف كب دمخا تعفر هلی ا صن نالوا لع
 | قباست فرصتمو لی كب نایاس نکی یلوقابق هبا یکی دیس
 | هن اتکحرلبچ بج هل امت هظحالم یدنفا یتطصع تذأردنالوا
 | یوتشز (عیاقو ضمبو اشاپ نایلسب ترازو :ناسج ان یدلوا لیفت |

 | رب ندندم رب اشاب نایلسدوبنرا ندمارک نارتمزیم نالوا ه.دنسهظق خم
 | هدرا ج بدلوا روم امو ناوت و بات فرص « دنوپ ابمه یو دوا
 | ه داسپ لقت كبي بودیا نایب دیا تلود ناش لیمکت رادق یر بقر
 ندرضح زوز هلیارن ت ندنل ام و دنڪ يی راوس نزول
 | یالاو هنر «دلباقعویو . رازعنسا« دلم یب دلّوا رومأم هلادهتساق
 أ نورتم هبهدغاسم یزاسین بودیا رارکت زا ولو راک اک ترانو

 | تالو شب ردارب یک ینیدلوا:نعوفصم ترسسمرپنععوب بولوا
 | یتیدلوا زومام بودیا بلج دلیتفو یرکسع ی دلوا دهمتمو لاسرا
 | ندن وب یدلوا دو دعم ن دارزو دارقا هللا دوجو تاجا هدرا
 یزکسعرباس هلببسج لالتخا نالوب عومو هدنوب امه یودرا مدقا
 | ناسحو نظ تراهم هدنفودو . :ناشیرپ ین د نانی وط رمز ېک
 .ناکدومزآو نو داب هان ریسکن ب ودیا نابیط ناضجت هرانانلؤا
 عش هلبس هدارا قل وا یداسع بیس هنفوت دیازت رو کخدم نف
 هی سس و رس
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 ناص انک یک ری چ ا ورم يعيق |
 هحور ید تمصانم قا تونلوا ضیمرت هلبا سا ون ءاک یس 1

ary |ویا رد .یدنلرازفد ىظ هلبا هیج وت”  

 هلا یبصت# و وب رغا و " وبقت و اتقا یترازو كتاشاتپ مس

TEهدنرافیط نی اتار و ی دیش وا زیونغ ىج اهتا مش  

ifr ۱ o |تا یدوبو زیور  

 مو یون رط ۳ 9 برق ۱ |

 | اومد ی شب ی اکا كازو تاب
 ووضح م ها ن دن یییروم ام قلشق هد نسافر كنان وط | ۱

 زیپ دنو یار تینا ر مڪار ارق ه دلج نالوا دقتنم دهن اه اب | أ

 ادني دلوا عنتم لوصو لبس هام هکلاوا عرق باا
 ةنلاوحا كل رنالوب ٠ دنئور د هليا فلانا ریابطمدافسفا یریسغ |[

 هب بس هلا يهوه نن اظلم ندخل وا روصتم وب نکم خد حالطا لآ

 نر« بلسا و لجن رخو تعاشو تا ال هبا مظعا رادص بول کس ||
 | ظادفح ینیراسف نط هنراو هرکس ندق دطوا نان نمنح هما[

 تم زرع نژءهرد هب وصلوا هللا یصممامابوشیق رولمآههتتسازسو ||

 تر یفرکی کلن ادعا یا ( هطاغردهخزاسم چ واوا 3 ىدلوا أ

 | كثعاجج شب یمرکیو ترد شفا ندا دقت : ہد طلق ینوگ یلاص |

 نالوا حقا و ٠ دنت ه دام رب ی .نسج لر لبیجت ويلف هل راش دلا ا |

 داد رم یرلتیعج هک دن کک تواوال دیم هب هتشوافم یرل هشفانح| ۱

 | ی راهدل وا دافور شرما ی هل : فخر اس قمن دفرط یکیاو | ۱
 | عام لئ ایس انب ار هنر دینش دفا هنهطلعوب عو ۱

 : تاکرا تیفیکو و سن . دفع اتفرن ڪڪ نیا حاصم قز هلل 1

 | ئ رظب اخو ر اختار دقت رهن نر یی زا رکفت يايرو روانش ی طلع 1

 کر کس سد ھ بار ایدلوا ل نی |
 | بولوارتتەش توشاو كئج ورسم لاحو ن وڪض چ وا توبوا |

 كفروا وا نما هفاررط وا اغا یاب ناکاو شان شواخ راکم اجا

 نجا هدفا زاوا: ها دن کا رب ی راتەج بونلوا راضتحا یرلطباس |

 E واس نوا اوا بز اا لیدر ف زاکاددت لهجا



 یاا ) ی دنلوا هدائسرف ید بوتکم هعطقرب ندبه انش رادص گ

OE NEا  
 نان ا تاو زن ب وه دورو واھ یودرا

 ES رقنرب نانلوا قالطا هلیتساج رو تدوع ندهنانبسا صح

 1 وخ هتفرو ونی تودا یخر هات تا ا

 قّرط هم وسره لاشن حو هد اغا هنف رط یلاشیم هب سور قر هنلوا

 | یالاوهبئر ) تاج وت صعبو ی اع هاکخ رد ناب رصکب یاغا

 طیض كن اتش اپ ناچلغ نالوا یم انا یرعکی لنحفلاب هل زازو
 ۱ تمه نالوا روهظ ی الحم رڪ هولح هدنارشح بب دانوتارقن

ِ 
 ارارک اه دقم یربغ ندنغد دلوا ینب اظم هب هناهاش جارتما طیف حازم 1

 | بد ًانوایقشا لا مش وکه رز وا هجو ین دنلق نایب هفبعص تثاوارحو
 | خانم *دارا هنس انا هلص وب ب ورتسوک یل وطدب هدافشو یب بایزا
 توعد هپ وق ی وکی رب نوا كلاوش هلک ا قلعت هناکحولم *دافا

 میظنن دعب انفو نیز هلا روم“ "هورف ق اقا بکنم بوتلوا
 هلاصتساورهفیغاحوا ناش ڪرس "دیش هل ضاع غاجوا روم

 هیص وت دسیکات هج وزب ندیم لا وادرننم فام یملیا م امتهاو دبع

 تراسح طرف راهظا هد اذدح یخ دهبلا راشم یدنلوا نیکلتو
 یتس هلنف یسبلاو یلبا مور قر هلوا یماغا یدچگندرسو رادلعو
 هلا هن اهم یئدا هدلحاوسو تردابم هنکرح نورهدر هدقج رازاب و

 لاصتسشا ةيقخوفخا كيب كب یراندب ثرمشا بم ةبوشاو هنتف ظابا
 ینئدشوااسما هدالاب هللا اَلا هز هرفح عقاو هدنبسودرا نماریب و

 كر وک ذم موب یدلوا اعرهش هلیمان اش اب نایلس ىج وب وق هرزوا
 راک دناوا دخ طَقف ب وللوا اشا ماطظع یارزوبصاتم یسادرف

 یکیا ر و هیج وت هیاشاپ نسح دیس رب زو یظف است هرتسلس یاس
 یرللاح تنارپمربمفن یکیا ن الواب رف هلبا لح قلف اتو
 ر ورس لیان كب رکب قدحو هلبا یاقاخرتف د تاما: یدنلوا هیفرت

 مهارا لوا هبسساح هلبا یصنم لوا "هجمات زورو  یناهداشو
 یدنفا نایلس هان هلا لوا "هبساحو مرخوداشلد ۍڌنفا فیظن

 اناا شورف كي یا لک هاب اس بت ولوا مرکو فطل زهظف

 قطصم لا هلا یجاک یر و ناسحا هبیدنفا یضیفنااهلس
 تدا كر هل اط ع en شابرکب یت اک زاد 1 کا



GAN En ا 

 ب ولوا ندنناکس ناصبلبا ههلا راشم یاف ونم یدنلوا ضب رو :

 نان اسو بولک هل وبناتساو.راذکو تشک هدلهرشط نامّرراا
 یدیشلوا راک ز ور هدعاسم دص زم هلا لوخ د هنغاج وا

 هرص تناما ل نعلادعبو زارا رس هل قلاب هاا |

 ندندمرو قلیش ابشواح هدنصع یتدوع تول وا زا هارزا تچ هلا

 مظعا ردص هدنماکنه رفسو راکم اڪ هلا قل روخا ربم« هرکص

 لرد هدنس هنس چ وا ناسکس یدیشلوا رادمان هل ول ادا
 ب ولوا ترازو لب ات هرکص ندیدم رو تع زع هب هناتسا هللا

 هلبس هظفاحم یلحاوس انوط هدعب و". ماقمعاق هباش اپ دمحم رادحتس
 | شوهدمو توف هدروک دم مرات ب ودیا مام ز فطعهرافرطوا
 هماتقمو نوفدءهدنس هبصت لوک یدلوا توم ترکس |
 ایلوا سانلا نیب بولوا نوکسلارهاظربزورب رولو وس بسام ||
 روهظ ) یدیشلوبر اه شاهلبرل-قل اشاد خا شوخرسو|| |
 هبا تاف رصت ضعحإ ام دغم( مرکا رادیس بنام تاب رشت ||

 ||ینبدنلوا میسفن هری ولرو میت یرابجاوم طسه یکیا كن ولغجوا |
 كلا اسم ىد ماف ع دخ ج زاب رهش هدس صورعم 1

 قیف و تعاللع قیسش هللا قطن هلاح تقو یب هنیظع تحل صم و

 ثا رو طاشن هدنرادن اهج نوصشم ماهلا نورد ن دنغیدلوا

 طاسنا ر وص هدراب ران راهش كلاس ات ت تایم نالواایشا قیامح لتا

 هدب تار ءتو ٠ فیطلت یهیلا راشماضح هللة وا ام ور

 یخ رو ر ومس یلعا بوئرب هلی هینن “دارا فیرشت هلبا یزاون
 هبا كيدیعس هداز اش اب هللا دبه ب ولسالا عياد طخ بوم هرهوحج
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 هر د وزو ن رخت هنو امه ی ودرا يا ۱

 ۳۹9 لابفا شود روپ ز یرورمسلا ضباق رومم م رکا رادارسو |
 1 1 كننج اوه: نب طف . ب ودیا لالجا دنن نایم بب ز ییهوج ایر ||

 روماو نیستم غب دلوا نیست بج وم ی ز وتو هرادا هلمج ولوا ||
 طخ نصت ىس اب اصو قملوا تمهو مادسفا ید اک ه هب رغس ||

 یس هلججو - عامسا هناوید لها هلبا بدا بل كبرت ی د نوب امه ||
 ع اججاو ءوط اوت هدن زما ی رلکح هدبا دوج و لذب هد هن اه اش روغوا
 با راابخا رب اد یلص تمفصم ( اي ورب لایج و تدوع)راب دلبا أ
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 قانع ایزی لس ین تا : ۱

 و و مولع فرو فود دیو تیلبافدوخبو
 خمارادزفذلوا قشو "توغذ 4 ویسا رق ءاَت هتفد دل وا |

 نیر نوت تر هبذحب رادزتفو"-.یقدلف تمرک»و اتاط نونم |
 1 رس هایی ی اوا هرکض

 ید و با تن ةعوف نخ و یاد حلاو اخس ت توعد ۱

 قو ما با بس بسا سار برس خم هک زود لا یوم |
 ۱ 1 تهیه اذن الا ساغ انک ات هود دق |

 | مزاول و دلا سبزه نو زذا نتراففشو نح لبس انطعا باده
 هزاواو نون صاودضخحم هرطحو هزاعس ثالآ نالوا ندن وعد |
 | اراک لف م 5 هزوکذع هقیدحب بزپغا راستعا مرک | راد
 | نقلوا +راذکساقو رات ص راکمت نشد لغ تهدجلاصقفاو

 زلپ دلا اقفا ریک هاو اروم تور :ییدفا اذرتفد «دنراکر شب 1

 ۱ مۆل ل ىه نام: راف هلا فلوت هد هات سا غ ودرع رادزفد

 : وتار :موآفنهنس نوار کچ هناش هنا شا هدودل وا

 ناب اب واوا مر اکم رهنظم هلآ یک هعیلخ قد ةد ر ات
۰ 

 مان هدززکهمغ ااو مکب هل راد زف د لول قش هدا هر

 :یزکارادرس (اشاتدججاطا تافووهنهرغ ندمآ ) یذلوا مات

 ح 5 ز بودن | فاداضتهنقو خورش هب هرطع تابلترتلوخق هبا تش

 ترضجم مولمم یاد لاکكت خا دش هثن رخ و دراو یزنکت فراصم
 [۱ ۳ , حا ءان تغب دلو[ یعزاذنا-مخت

 ]وا انا ننام هر هک نرجوا كي قالا نزا
 لاخدا هنس هنب رخ ودرآو :لاتتوا هیاتتسشم هلا كبوت ىئاب ج ونق

 باک رز داپ اشا دجا نانلوا هبج ونیسه ظقانحم ندو ١ یدنلوا

 ] كمبوق ام بودیا نانغا نندب جز نطارما صب نکیآ ٹر
 ۱ هنفدلوا نه تین زاد مس "هدیننو یربخب یتا وذ وک کس یعرکت

 یناتسغاطو :یلظفاحم نیدو هیاشاپ دجنا تزخ یک تن نیکو

 ]| قصب وفت یکن رکیخ رم قمم و ها هتسلس هاش اب عرب وا
 3 تیم نیر هرومام ته داخ وٽ ڪڪ نخ مدفا ڻآ رو

 س

 E سس
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 | ددا یاس زراو یان اوب یامان می

 تک شاو نا بودیم بک قا

 لاکیج ندیاتودخ هدننایمزاتلود تف وب توو هلة وا تعیبط وإ "

 ,بویلوا رارفر,هرزوا دجاو قن مل اع جا دولپ روک یمکح سعازپ
 | باوا نکند: دمخ طس یور یخ دهہسلوا ی دات ز دقن ره كنج مایا
 تن داهمو كنج ۰ اکو تقشم هاک و تجار+اک هش ان فیاوط

 هب رج ندل اع لاوحا تالاق یمج هلواروهط هدروار مس یراهضراع ۱1
 روهط هدننس ول هيس ور هلا هلعتاود مرجال ر دشخلوا لالدتتساواآ

 قلعت نج بابنج دارا هنمنلوا .توفص لدم كيوشاو كنم ذی
 نببلا ت اذ حالصا فر هنلوا هرواح هاکو هک. ر اتم هاک بودیا|ا
 هکو ب یلیصفت ر یدلشاب هروهظ یتام دم نیناجفاست ع اف دناو |

 بودا لج هزب وزتو قافن كنول هجارف یتعوقو تان هپ را وب ولدیسور ||
 | تاع نب انج كتا دادما هلبا ناس هنممخ یخ د هیلع تلوډ |

 فی دلوا فرطرب ه دباب وب ول هچګ هلکسبا تېما بلس ند ول زنلکناز
 ا هتتطلس قرط یخد یاود اېس وږو اع دتشا طس وت هلا اما | |

 ! فنعو فلماو نا ا اہظا نوکرو|

 | هد ناتا ی رلکج ها توخ قاس رمش هب هل اصع سا هل | ۱

 ۳ اش یاش كن هیلع تلود یدنارلسشعات راشا هنب رایت ||

 .هن راجرو خب وسن یراهربو مانطن هپ هک راسم قفاوم هنتلصم ||
 ندنفیص ی ادتا كنس هنس تلا نایک ب ونلیف عا ر دپ هدح نسخ |

atin UNEASE Stes ae 
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 | تموصخ فیبو ماظن فری ذپ هک راتم كد هنس اضفنا هام چواا ۱
 ها ماپ وب بولوا ربک رار هدقر وب زب یاارک اذم قلی مات رد ||
 لاشح نوجا تع هب هناتسسا یر وباسم فن رب كن ول ایسوریا| أ

 یودراو ,اطعا بوتکم هنب دب خد ندنفرط زوفسم ب واک هتیلوادرا ||
 ؛یدنلوا ارسا هب داعس هن اتتسا ه دفع فوفو هب.هداع ب ولک هنو امش | ۱

aا  

. ۱ 

 # . | ندی نقد "راډ مدفا ندن وب هليا نونچ تاغ ( لواقش راد زف د تافو ٤

 لیععا ج الا نالوا نورفم هنیرب ید فا ىلع تمصع نالوا نوری[ ۷
 | هد و رج اع هدب زفد روما "هراداو رقم هلی دفن دتف مخ فئة ۳

 | شیو انعو ج زسا فرساو دوس یالنیم یک یناښ كردنک بزار 1

 فلت ی رع نمارخ تفاع بت ودیا اسمو حص راهآ هللا لاخ وب هام

 [ ها یوم نیمز ریز وکی کی ہدعقلایذوب لی یتص هد | |
۳ 

۱ 
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yey | افس یج هنلوا بدترت هلافش لا ہیلع ءاش بول وا تاتو . SS 

 2 کک نیونلو ربع یصز زکشنرسر منی زز وا رنک یان
 || هتم دخوب بونلوازب رحت هنفرظخر کا رادزن ندب. ابنامج فرط
 | هنفرط هنانا كن اش اپ بلخ زيزو یظفام دارفلب نالوا ریدجو قیالا
 ] هی> و ضا زب یخ ذه دبه اتدن ز ادض دّرن بفترت وب ف هیئت ی ریس

 هد ارغلب و هبح و هباشاب دخوب زو یلغفات ندو دارغلب تولىز 4وک

 | بوتلوا اقا ادک وم قو دنفرظ تاکر تناتشاپ لیلخ ینوک ی لوصو
 ۰ ةدادعا.لباقم یدخرس نیدو - یندنلوا هب زمنو رپ ذحن ندش الم

 ةداوتمريزواربو , ٠ مابلا مها نم یتم ارخو ظفح ب ول وا عفاو
 RESEN مایها هزواحم و ةعقادُم هلی يعقب

 جالا ماقمع اق نال وا هدنض هظف اح ىل ویکی هلغم وا ماقمالو

 تولوا یرفنضغ كندالج راز فشن و ۰۰ یرا كرل ضموپ اشابدجا
 نلوضو مدقانآرب و ناترصسا ییزت آب جنت زا افا

 ویکی هلب ات اغ رتضت ون نف ناشنلاف اپا د بما هد
 كن اپش اب دجنا دبسل ارب ز و ېد بفحت یقپ هتجن و نل اخ ن دظفا غ

 ن دغ دنلبق یل اه | ن انثمط,ا لیسضح هلو | نبت هفرطوا

 لاعرأ اشا لیلخ ىل ةیساما سد ةتس هظف اس نافرتوط رفا
 یدنل و| لاضحتا یت اکسا باس | كراف رط وا کما اندام
 بواک هپ هن انسا هل عب مس ریشؤ تکرخ ند دارغاب شال

 | هايس رف بونل وا زيت خد یبافسن ا غو دۋ.( تب وز:یتزومآ
 |[ داغ هزکبق نو انک هد اها نش زا وضح ینفماح یارکضرش

 |اور ند ةن یک رپ ی دلبازب زهن یمن اکہ هی ونص یب دل وا
 ٍذبلتو فیرظهدر هبزادحم نال وب ع وفو كنانش اپ یدعز زۆ

 بول وا دین, نو می ان فشن دل وا !فلام هيمن نه ذیذخو قیتغو |

 # ةي هنسر اج ییفارطا ىع اطاب ابو ةوننرخ و قحرازاب هدهلاطیا

 یخ نگ غوا رو دصلاردص بول طم یزابقا نخ رخ

 دوخت وضو ...غفدنع ىس هعاضم هللا هناعا
 ليف یا اب لبا مو زبیقیب] وا فرصت نا ی یخ قلا

 عفن رخ ندیوز ف قش یصتم لاداق زاةنلوا ابا هدناهیجوت

 || تونکم ووهظو رۇ ران تناتقنزا شور لابحوف قدما ۱ یدنلو
 | یدافو نوڪ مغلوب انج نوا شام لا.( لارا

 :ager حس سر تم

 یب عون

 ۹ 2 نگر

 د E 5 دن 2 ۱ وگو ی 2
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 هقشب ندشدلواتارد تابا قابتس لاره وړغر وفوو تفرق
 تف نع هدیلاع تاد ت دمرت هللا یدنفا يطص» جاطانسریراردپ

 هپ اع باب هدلن اسهی>وقول ب و ديا تبسة ار وح هدزکه ایم و
 تالرورپ له نکس روی بی رطایهبل یوم هللا ثالبج هرکدنو " بیرفت |
 هطبار هل رد هق هلا یف . «دکددزکیدرولواشعا تیاعز هفوفحو

 تیهامخد نسو دنک نیوبقل وا شومارف قومح نالوا تقلا تسد دنپ
 دوم ندنل ود فصن 4 ادا تا ردع ولسعم وع وم قشحاو

 ههاقلا رصعو رودو هلن وا بولوا م و رخ ند دوجو تماسحنالوا |

 باب را "ره . ل صوت هنتمدخ یلاء ناوبد نالوا تیه لس ی لج
 یکی دلیا لبقو له "تشر جطق هلکعدز بأ باج یز هل وا طه |
 نالوا یی افولخت فضا لعو لح قح -.-"ندتاور نوع هدف ات ون
 رد وم هلی ینابطاح فرش كند بمب زر یکن انس رنو ح یر ةر وھ |

 زاک دی رها نکیآ زرفم یواسف هبغر لتا نهج نمسانلایم بو دل
 ن دنماهبا ضب رعث *هبیاش رظن هل ر افح نیع هولن الوا راتبج عض

 راد رظناو قالتا( تاب زا ۰ :رکم رج یکج با هدافآ عم رب یریغ

 یدنفا ن دمصکق قوع دعا رای هع زا ناردقبال نم ناهض

 ندنفپ دلوا یجب ونکم هنیویبهرکذت نکیا_ةبچمرفس: یجب کم ہیلا یو
 یرلف دل وا ی اشو تم رتشح لاج هتي ثال اجر یااملقع ضف
 جافر و. - لوم باب تصخر هن هناهاش روسناایج گم ر وصخ
 هعشب ندنغب لوا لویو در تابوا .دوسخ هبا تاظان 2 فارش همقد
 لب او انتعاو وفن بول وا اناما غیتس ساکت ننشر هدف د کیا
 دّهخرادم قر هلوار اس ندرغ بنکخضراثمو .  ووما هرباد زکر ع

 رجوجر یاغصلاعب ؛تاد هفیدلن ی .. "یداوا روهچب بءطخ لحو
 هدتلود ر مغوا بواوا باوصیا:یاشک هنیفک یداقو نهذو ١ باغ
 یا اکن تا درب رونلوا ادن یک لعادرفم هدتفافتساو . ادف نان

 هراس تان اوخو»ایع رب اش ان لالخ راز و قادش رک عین

 ۰ e eh یس هکلوا عرفو انوطلعا وتس اان نان

 هلبا خا رات ی رال ضب و ج رخا ههابش رح ین راک نالوا دوج وم

 کی با حاعرا ىزا رومام هرفشو زا نالوا هدنرایکم ال سالها

| 

۳ 

  roce vagو حس _

۱ 

 yk e جارهساو ط انتسا ندلابیج رها طظ

 ۱ کم باب را ر وآ ناب ز هعفد چاقو هد اهن اهاش وصح به ازم ت
۷ 
 0 نخ 0 ۳

۱ : 
: 

DET.و« لا  

vek 



a 

rer re yr e 

QA) 

 ناکما وب بولوا نیم هنیرا لع كا ںومآ + ر ادا هباینکم هدستماق |
 ۱ 1 بابتسا لیصح هلبا قاسطب ال ام فیاک:و ن ایمن هم بط هتخ انا
 | رعد سان لادیا ناوي هدر ی وخ صوع> اب و 1 نااعاسو تجار

 اف ول ًامریخروام وب دعب اچو | باو دبا س اتفا هلا اا قب رروج

 د كلاود ناراوخ هبنار و , عب دوقو جارخا هبا بقا سرد |

 || تامدخزازبا هر زوا فورعم دمعت نالوا عقاو هدروض>و فوبصم

 ا هویاد ظذحو یرلبا وا فوقح هرم هینس قراوق هلبا یس هب هد وربم

= 6 
 || نیوفربت نوب سه دید هفرب دهی دن دم یر دا

 ۱ ۳ اخ دا هتعاط قوط دل هیات س ابر و د,قیلخ نالاوا هدنش اپ ها

 | فراصم رثک دلا غشا تربع لابیب (بخاوم جارخا »ی دلبا
 .نیطصهلبا یبس :یفااکيسوینالواباشیر کویر راکر ورو ۱

 ۱ بونل وا ل المسا و قرص هی ههمروما علایم نالوا برم هنجاوم
 ۱ | پودیا رن را مظاولغاجوا هلو وا, رخأتلوبف ثحاوم كد و

 | یر اسد بجا وم طس رب یفوک یی کسب رک كف رش ناضءهر

 د نابع جاسا ندش باکا سد ] رعد عین رام |

 هل ها هرم تاب القا: نا تالاا درب تام

 .پولواروچ#ندیلاع باب تیرالمورب ندهاع جواو : ,رود ندنعص
 یدیشعا تصخر یام دتنسا نوعا تع رع هبداعس هن اتسا راج ات

 :یسالتعا هتس اب ز دنتسح كم دنفا,قازرزا دب ی ونکملص الا ف

 || ك ملا یوو ناعرف ةيفخ هنفر طب -ظ ءاردص ندن وب امه فرطا

 ۱ "ین ادو یصاق مولصم یناع داو ل ةع هجردو نافرعو ىلع هل رم

 || د هدیه انتر ادبص دزن ق افعیسا هی هعینم هبتروا ندند دزواا

 ]| کاخ ین وک ین نوا كلاوش بولوا نایامن ناعتالاو ةبرصلاب

 ,یموم یدنفا | بہن ذن. : یدل وا سپبربدتلود تالف و: نسر هک

 ۱ |ییببک هټ یدنفا دمحم فش کن اتو اد هدنترادنص اش یعار هيلا

 بالا عیدب مالک "هراداو طلا برص بودا ق وقت 4 هزلندا قلعت

 ۱ ردبا بوآ تو فااوت ها ركادكيو ۱ برقی : دهمآا یوم یدنفا هللا

 ] | نادیم را هک د یدنفا قار رراادنچوُش وش همظعاردص ن تب ید!



 3 ۳2 وا لب رک ندیو و شف وصتسا أر تو دنا 2
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 یم ص٥ وب نب لاح فعض بونل وا نیت افا دضح مشچیکب نذل وا] 1

2 
۱ 1 
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 ۴ یرل کک دتا اشا: نفلخ ود را ا داليا

 کلا كبو دنک هدر سل نالوا دف دریا رو 4

نح بوبلاق تو اظ ید هداباعرو یرص نیازخ هت ور ندهنسس او
 ۱ 
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 نوامه یودرا بولوا فاح 5 تدمر لاا فاو و تم ات

 نت زه رارکو" روس تورو شاو رغ كب شبان وا ندنس هني رخ
 د اش ونو رخ بداح نز هطبغ هرکص ن دنعذقتر اتتفر ابص بشار ||

 ور هژات فن تردنالواداج قورع هلرحو  داهز بولفزادنا شتاو

 | ین وک جندب هرکی كن اض مر: "بوئلوا ساسبل اراک روک تہ زالغوا
 راي دل وا عین هلی تثیه یرا کضص دلکو عب دوت مشر ئایا

 ن مارال همش اوحن و هرب اد تلا ار اشم ) ناخ ل اوحا قب

 لود ق اش اب هدنوبابمه یو د زا هدننعص یس راد اك اشیعت

 یغل دلوا وغسع نام اد ثشتءو اان غد دل وا نحاق هد هر ادا

 هن ر و بن زت هلی ا ل رع ف ولوا ر دقبل اع رد ص بضخ ی٣ ثعاب |

 اناخ : ید شملو اب روت یدتشفا دجا نانلوب یشاب ناب راتس |

 1 تکی من

 اف اا نقشا نیاز مو دمع یدوجبو هیاوسوا|

 بي بیو اجر صو وغ

 عیدصن یا ود اسم اج قر هبلاوا
FP E 

 هرخالابو :تم ًاسو هودنا ثاربا همرکا ر ادرس لاخوب "بودا |

 هنن رخ ش و رغ لب شب زوت وا هامرهب باو دیا عطق دب رات ان
 ۱ هدئسش اب قوا یدیشعا تحار بک هلا اندا هنف رطو طن را

 اوبر برف يکنیرکشرکاام برش تو ار
 یتاکس هلبا مودعمو دوجوم یش بلطو راز هبارخ ف ارق نالوا |
 ایر وک دل دب یربعندن راک دليا بارطضا مج ومر اچ راتتفرک

۱ 
 وا نوکان لافت تتسو

 اه دهم توا

 ناکا و هنس هظذا ت لحا قوس ۳ داتش ماب او هلن ۰ ك هدف دوا

 عربو كا موعه هرللح یځیدنلوب كن ادعا هدلاعیتنیدلوا عام



 ته یدیستاوآ قم ذوب رعو نر لات
 هر ست تن

1 

 رقم را هو نا اف نح

 لحاوسو مااهفأ هنیرافرط ی رخا دعب ةرح يج ةي هلوا نکع
 ERT : دلع نالوا یر اه ط |

 او دارا تعفتسرخ انقضو  تزابز

 a نیدنفا كب لا انطع یشبج اب اقمةذ اسب ر اپ اجانو

 اس تابار نیش ندق كي نالوا دن تت وئوا ریس هق هرط

IEزا لات ناو تبحر تسر خو العا رداد  
Ea EI 

 ۳ ارت ناداه هرکش نادت اما :ۍندم شو لارو دورو ید
 || ثانلوا ادعا كلذ دغب و * دو تعاس تشن تاڪ قضا
 زؤتها ههبلا اشم یدلئا واط هح اڑشا تخف الور ها و

 || زكا نها و و دن كف قم وقح وب ن دستش ڈملؤا ناکم 2
 ]| فدا هزادا تر و اکنخرب ڈ هداتشوض شیک كف رنو

 | e داوا ظ زم ادعا لیک شیوا نط یت ور هاب یی سرب اعا ||
 ۳ ۱ شنی لا بستم انشمر ایشا ةد هرو کشم نطق ا

 راکت

E ۱ 



 )3 4۸( ت

 ۲ یکم مرم ےب :ىزىلۆقم وا هلبا لستدش ازد یدیدح نالوا فص |

 || ياد هدبلسان صاوخت نزد ری لب مع الع تقفاومهننکح رهط
 ناوارف ,دقن هد هلیلف ت دم" ېک ی راکدلک هر اکسو ناباءتلاحو

 | ره اظ یربغ نبنراک دلبا ناوبا نیزو نا صیصرت هلم ||
kn 1 1می  ESتائلم وه بک  

Pp رند ان نال REE Em 

 | نیمع راب رهشز هه اق ر ع اونا شاقلاو ,,تنااها هنلود یراق دلوا

 زا .عو لست > ئچ .یراندیا تب انج هنیراتیضح سهتلاو نعلاق ماد

 || ا یارک دوصفم ندش ناخ)نیمآ دیلبا ج الفا هلتعانق تیعلو حالضا

 /  ۳3فونع ان رو نم تالع + ۽ انب هغو دلوا مل نمد د ناتتسد لق ت ||

  3هزاناخ هد وا یھ اش دا كلام لخاد لوالایناک ایلیت دوخایو ٠ر

 | ةر اپا نالوا نک م ویلا هدف طووب بولواوفل,یریبعت یتاخت

 || درردح رس هلچڪرادٽ تیجررو قل وا ناځ هزازوائراخ الطضا |

 _ باک ر یراضوصخ كا ماها هبهظف اع هدلعرب بی رف ا ||
  9ا تصاجتوب قایق رواج

 س

 نواب و دز 0۷ موز تورو قنوا مال ا

 ,یدیرلشتعا راستعاونع راوهر قوس هرو حک ذم لحم ید را یا ۱
 راک ر خا ب یلیدشلب وس هلبف ارطا هدن وب امه روضح تيفيڪڪ رها

 فی رشت یلاهبنسا شود لا افر بو دیا رارق هدیارکدوصقمقلئاخ ||
 نایطاس یارکستخ «داز یارک عرف هل غقو نیزت یا فیظل ۱ 1 ۱

 "ده اعم نالوا عقاو هل ول وقسم كنقلخ عرق ب وتلوا نان

 هنقاعقلا هب یهاش داب كلام لوالاک كن هک و اواو ربت یره زور ||
 || هد افا ناک: ناک یصوصخ یلاصا هلعف ندنوف ردت رو لوا نادم || 1

 ۱ هن راک لتفج قار ہل وا ف اطلا فونص یهظم یسهجج ب وتلواربک ذنو 1 3

 لا هدعرف ناخ یارک دوصقم راءدلوا فارصناو دوج باتصخر || "
 ۱ لما هللا ارغا وسكار ج موق یس نه اعم یاغلا كنزات ات نالوا 3

 لمس یارک د غوا تفاخ یارکی فو .بارشا ینتجلوا|

EY EE چ ود و دی کنن ووت 
۴ EEN NESR ve A r8 
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1 
 ندق رشلارهاب ردص فرطو نما لا يران موع هرزو نون

 وقف نانرب ن اوي د ب ولف سانیتماو فطا رهظم سکحره

 نوو پیا )رلبدلنا لوزن هني راق اوف نانلوا راضحاو

 e : ا بام یتیلاهاو 7 دافور تعما یک اخ لصا نع ( نابدا

 ٤ رازمو مشو یزاراب نلغوا ىج اسو تامروا ناد نالوا دانعو

 ۱ هلبا یب رفت رفس یسبضهب دراتلوا نب اڪ هد اضف رب اسو دآرق
 ۱ زن نادند نیس ءانباوارقفو گن ورک ندّفاتطا هریاد

 شم دو یربغ ن دنراو داوا شقنمرام دن ام هیح ًاعزاو ج دل هلبا دنزک
 1 خرانعصنو جونخ توت ای تراب 0 نادتیفس

 1 واشزو زوط نیمی و سعی درو وپا
 کو کر هی بابساو بواوا ن وزیب ندد ح "رب اد ی زا هنابغاب
 هرزوا یو ی دنا نت شیرک  هدنرایاوح ان وطو قج راز و
 ۱ ین ءدساف ءاهدهلتیس ایس غيت "هطساو كران دبا تاز اسج هنو اقش
 || یراتسد یوللاعا لیط با نالوا ق ةافامشینمو  ینارهاو هلاسا
 1 هلو الحا هدونس داریم ریکر قفلوا قاحا با ریدت نسح

 1 هلآ رەت د اک مدفمو هدوم زا راک ی داسف لهاو دملط هل ومو

 ۍربغ ندقافشو یب هدرضحو رفسو لاصتساو رهق انلعو ارس

 ۱ یرادح رسو لحاوس هلبا مادعا ك كي یرادسقم نایلک *یشرب ندنرالا
 ۳ رج لاونمر قادوبن راو ناروا لد . ید یخ او شوق وش دا

| e E 

  1دوشم يرال اح ملا ظء ع افدناو شیابمآ لیصحت تدمر هرکص |
 ||! دولوآ دو یک بات ی تف آر لو

 هاکسنیک نکفا مادو لابیخو مهو راک هند اتفا لاص ال او

 اضسو هزواحتو یدصم د هنتوا ل ام ىل يصح بول وا لا تحا

 هروکذ م ضرع هلخل وا جاو ا نیش قاالتاو حود ق اهزآ



(0 

 ااو ترا رقم هتل" اا

 ندنراکدلیات تربظب مزال یار لج راد الا نطاق 3

 هرزوا كغا تس -ارشو فح 3 ذهرضخ زوز نیانوط"لخ او یزرغ|ا

 هز وا تو ندیم بلا زا لو ناف راقب زخ
 قنوات هج یو قولسو نشو یرازاب انام |
 | دف لار ونک نوا شا هللا ین ۱۳۵ زيرا 3

 الواد ۳ دتفارطا نمش 1 بولو دلهره یراق زا رام
 TET ie ااا ا شف

 یکی نددلوا نویسان E راتق
 "یراتتعح هرف نوھ از هوس ها دو
 ی نفر دارن ۇز وتاقرلف ا قلعا بوق تکا
 یرودغشتب يدا اعم ه34وداو قخرذاب 3 ا

 ازا ی دص مولع نن دلوآ ٹاس لار هو ق
 کامردآ هدبعشو "اهن هباتشاپ م امید
r ۲ندنش هند نو ام قودرآ نو كد ئز  

 ةهلاراشح یعشاوآ لانسا دن ابا نیش شور ك شب یکم
 | اب ی !یدغرزو- مش هدوَص هرف یر نا دوا یارب رشت |[

 توو نبش ات ندر بدخل اوخوا ب زولك فجر ازاپ ۱
 نشوه لوکس یسایاضو ۰ نکن ناقفخ و دل ھا

er pir 11 2 ىو تعفر قلاع“ بنز دریل 8  

E | 1یدنژا تراشاوزپ ره راشم ماقا صوص  | 

 ری ¢

 ۳ ولعم تش وکم یی تک رخ ندتج رازاب وک کرکت
 ۳ هه آق لب نالوا کرایا لا با روم تنم توق

 ااا و عن کرا و
 ۱ هی لاو ما نا ف نیر کش ناد س ڈا
 یودزا لا ماقع یس اتش ی شوک یک نوا شو

 ۱ ىج هلو لومو نوک ین نوا ار
 لات ییابلا رعت یاول ند ةبصق ج را مرک ادرس پونی

 الجار فرش ن اوس ناور لاو حنا رام

 ام بابا بوللوا تاره فیش ظخ ی یساذف اب زد

nne 

۳ 

e meras = 



(a) 
 سس

 دم هداز نسج نان وب هدنفرط ی ور هزکصنددارا نیدیضقو 1

 ند ادناهجفرط هرز وا كا تناما ملسلو ترادصر شن هاش اپ ۱ ۱

 متد ی هدام هکب ای فک ی ولک هغجرازاب هدنوک لا و, نمد ۱

۱ CEE زفایم هب ناخ یخبدلوا نکاس كمظعار دص لانا: 

 نایلس نانلوپ یس اا یرعگب بو دیا حزن قویامه رهم ندندب هلا |
 ندک دار و قف رش, طخ لمان ماظو ترازو هل يمامضدا قلاغا اغا ||

 یدلبا تردابم هغیلت ینو باسمه نهاوا نالوا رودصفرمئاناسلهرکص
 ق تجار تب وقعو اجا فوخو ۰ باقلا ب وعر چ تیفیکوب قلا ردص |
 هدکومناما یتدلواو : فیلحت هدیاب بیلا یوم ی دنقا بودی پلس |

 !هدتههور هیاشاب دسحهداز نت نوي امهر هم بودیا فرقضت قو هلی
 اد دیدجاودص ..یدلب میت هج د نسحا تر وام...

 یږیډت نسج نال وا ح ونس زارط هحول :دنزعا یمالضتما هروم |

 هد واتر صموصخاب و یسلا بهت هطبار یهو
 ل تاب هل مینو حجر یف هلی همراه لبال د دارا | ۱

 ىداهتجا مویلا لر دیالاقم نابز هد روا دجفد ج اقرب نیفانشو

 مرلتیع ین هباهاش تایغتلاو هجوت «دنتحن یسل زا لاحو تفو قباطم ۱
 زا راشمو لزرع كتفوردص هد نلوصو هپ هناتسا یدنفا ییوتکم تول وا

 نایت یسهحفو یغاظاباب .نکیا رونل وا هر اذم لیصوو بصن كاملا
 | ددرت هاش عفر هدنصوصخ بصنو لزعو : دک وا تت بوبیا ۱

 ترادسص هقیقلاق یدلبا دعاصن هتلود ردص هيلا را ثلا |

 یم ییهسو ناباش هبی رالسهبس مسج بطخو قبال هب یمظع |]
 زور تاود بوطخ س انش قب ابقحو تف رعموزیه باابزا |
 نادزپ رکشقر هلوا نادنخ ندنمودفرلاع لج ب ول وا تبقنع تصا |
 || را دلب | ناویکن اوب ۱ دیسر یی اهاش تہباو ناش یا-قی یاع دو |

 ند هناتسا ید ربقف ر رحم هدنزاد ور و هب یی ندع ور هلار شم ۱

 رار تالس هدیشنک هلا مهارجاع اف : در رشد |

 | هتنراپ شم مهناز جاع راتفر و كبسو تفد زادنارظن هزاربرقت ناسلیق
 | لب اذ نصغ هلا یناکسح اوخ هیتر بیغرتو قوس ال: هلا تقف اوه

 | قالطا باک هناکبباوح لما نع بولوا عو ندنواناستلیربمآ



۳ ۱ Amv aa a 

 هن رال ارف ینا نع بوج و هللا ثحم ندننوکز او تخم و نوراو اش
 لارق یدیاراردپا هداعاو فانبتسا ی الو هنسرهو هدافا|

 تولوا نتفتم مکحرب فکاو هلا وجا تفاوعو نکا و مزاسح هدنروما | ۷

 انغتتسا شکنماد ن دنت اضن رعت و تاعیرفت هل زالد هدا وقم وا ||

 هنس یزکسو . ارجا نمکح هلبا یرکسعرس یاشاو رب رقتلاسرهو ||

 وب وه نو ودر بیب ته طر وسیع یو

 هوا ایی نج

 یب هماع تصم دوګ دوخ نوسر ود هل وب یس بطخ یارال اسوس

 كج٠ دنا ر وهط هرکسص ندنس یکیا ینا هیلاذ الوم بول | ۱

د و دعم ند هضاب ر نونف یتلدلّوا ینو کنج یونس ِ
 تعنص 

 راس و توغرا زسنارف هد هفلاس نامزا :ردحیصم هدنرلاگهیرح || |
 ۱ نددحوم رهنم یزارک عرش هعق دیدن فو دنا هب را هليا جرا ا | 3 ۱

 هلبا بص فوفو هنلآو هلبح هن وکر کان ادعا لاس! سهررم رکیعرسو]|

 ی ا ۳۳

 ال عوي هزز وا یعوهفم  اهدجو یا اه ذخا ن ولا ةلاتض ةمکا |

 ادای یدل وا ریب دن نوط الف هاش دان ر رکیاج یز

 منلتتسم یاب رقن هنر ادص یس هعب بش ترهش نکیآ رجاعهدهو ادا

 || «كنی ول رکسعرسیراتلودناکر اب واوا مدعنیرلت امهم ورک

 روسکم ربج هلبا هیلکصذلغو روهقعیتسادعا روفسرکتنعربس ۱

 تاطخ هنموف لارف بودنا روج هلص او خانو هاوخ نشود یامصخو |

 هلل وا موم ذمربغ لءفرب ند هیتسابس نونف موقع عضو دلا

 هددص هنر یدنلیفرییدیو یارتاخعاراکداب و ریطستو ت |

 || ره ید.نفا قاز زادبع قوتیکم نالوا های دات هاتسا لک

 | داب نخب رش طخ ناسا بو _رادزساو عزن وبامه |



+ 

 كرب .دگن درس قجرازاب هد روک ذم موب یدلوالصاح , تنام

 ] ی ی اوحوا و ئر وظ ن دنرافرط نیحادو ئ وط کوا :

 | دیخ هناودو نده وب تن :ییطنم قرون ااو چلو قتسو ۱

(CKD 
  ۳۳سی ِ سس

 هدیلوحو لوخد اما هیاروش لح هل روم ن ۳1 ی لکدتیا عاعا ۱ 1

 لوق ريغ مالك« وف تربسدب تشکر فاو تأیه د ودیح یلکنن یا د ||
 هرکص ندک درب و ییس هکلوا مزفو ناب ھی نو خار وا بوډا ۱

 ج رپ یرلنالوا « هداج هللا یلطابی اوعدزسکج هریو یخد یزمنکلم

 هلبا حافک باب را جالتتلایک اش هزاو رد ورد هک هلن وش . رلیدلبا تیاتو

 لاحتراو .دوعف جوو لاع# و روصح تاود ن کراو لام الام
 زعاردص یتفج هلوا نشناتشم هد هروکدم هبصق :دلاحیرلق دئوا

 ۱ انوکو تاکسا هاج وکی ارشح ناناوارک دل دیانیفیلابدک وم
 | تافا عفدو. تایح بسکحلبهدامایبرااکوم هنبزخ ندیاءار عظق

 | هنبق «دراکآبولفو  لیازو فرطربعازن انوغ هل دهستوب بومی
۱ 

 < چ

 تابلک یرلقدلا هناسلو . اج ربان تکرحو عضو یراکدتبا تراسعت
 ۍداود یکه زږه هل وقعوا بن رغروطوب بویلز وک انس هر رحت اوران
 یا ولس ببلق بب رکا ب واوا تیدات بنس هلرتفو هزل نلوا تیاوف
 ناماس ورن هبا هدیدش "هزخ اومو نط و ئالج ین هنو نام لب
 ۱ دمجترارولس مظعار دص ( اشابدمح هداز نسح تراددص ) یدلوا |

 كد هنلرع ندن و کیغیدلوا التعا هدانا هبرادص دیس اشا

 | توکه عفد جاقرب ادعا هنیرلاج یاسا و یلپوط یلاتعن هام |
 نابشلوا سرت ندنداعس *هناتساو انفا یب ولراس منا هرمخذورتسحء ءازحا

 بوبم هلواقذوم هل یب یرکسفوصنوصشمههنیفسر دف شغلا
 هنم بصق لیعایما یتسبضمب و قازحا نشد, یتسبضمب لزا هنیقس
 بواوا ادی وه یریکدتبا هنخر لکه هیلع تلود هلبای رقت كنروتوک
 | لصاح طیخ خشن بای لبا ترصت ندیا رومظ ند_نقرطیکوکرب

 هفرطوشراق لالا یک یغیدلوا روظنم هدرا ا ب هرکض ندنراغ

 ندنس هظنابحم نوبامه یو درا هتفو بودیا مون ج هدا روج
 هدلاترهو لامه او تلتغ ندنکرادټ تعانخ باپسا باسو سزمو

 ل ارقا ناینس هلغشم ظا_تح او مزخ تی از نالوا هه کرم
 هب اسک و شب الم سذ ایفتو مس خو نه تب

 | لباز یذوفن یریغ ند نخب دلوا مولجم یتیدلوا فوربهم قمه لج

- ang هم 
EEE :. ae ۳ سو رییس ۳ 
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 ۳ نارفغلا ق وفا تاش هلع تص ااو ناتطاس ؛

 عازج هنا تالیج هس ات شات دن رار وج نارو د كرار 3

 یدلوا عارف یوشتند ندیناف ما اع نکیآ نیمار نفد رر لاوتمر و
 تتروهامو وض هرف تاغ انسان یدیعربز وندش رک

 | یسالشف هد هردا كوپ امه ی ودرا ( ههتسوکیاشاب ىلع یناتسغاط

 ل وتعم صا "یمن هظف اع لو ا:کضا و قارطآ ند دش وار وام

 هک دلکو  نکاسع بلد ندرت رانو نامروا لد ندنشیدل وا

 اهن اد ہں تاوللبق رط طلا بّیطم هلبا شزاونو تفلخ یراااس * و2

 قلتف هد هن هرر داو ریست هتسخپ هری هنتعم اش ات ی دغر و نم 3

 اشاب یلع قاتغاطو هنقج از اب اشاب یدک هر ز وا ی ات ۱

 ڙو دن دف تب ول ارب دنو یار ئا كا تعاغآ هد وص هر ۱

 هبصف هلب دصف قه الو شبحوت یسل اها ج داژابو رامكا
 هدر  یدنار ونلوا زاتمظا یرلش و زر اتشنع داف | هد هراوک دف

 هللاط قماش هدقجر از ابهر ز ؤا هخ و نح لوا د اربا ا تک اِ

 | اسل ین رع هر ردا هد :ره اطا ا تاکرخ دیا رومظ ن دیلاھنا 1

 هل رام وب شلک 4 ونانه تبکوم هدا اوا ید املا ناشف نوذآ ۱

 ی هدرفاظ تلءدعشو ` نات ء افخای) و ت واک

 ییراودنلف روتا در دوختس و ڪک اشا لعیناتسغاطو ةو هرقاشأب

 | تلخ ئاتنک املا راس یوکیمزومط كتافغ نولو نالعآ
 | کر ادرس نهج نانو دا تم روس راز را
 | كفارطا هقدلوا ب ولك هنغج راز اب لغو ىج اخ هرزوآ ررح هحو

 | یدنشغادهفت هدرهاطنصوصح یاد هد فج رازاو  دیقنهنناکعس ||

 | ندفرطره مالتسا لها نالوا نکاس# دنفطور تن انوط لحاوش 1
 ق فتعود هدنکارکرلنادنلوا نامت هب هظفاح بو واط مال یادعا |
 تور وتکهنف ارطا قعرازان نزال ایغو دالوا هلا هدخاشم ین راقدلوا || _

 مالبا و شبح وت ییهبصق لاها یراک دشبا مارا هدر زوا ز هغ || |
 | تروس قولو لباقهنفرط هت ردآ ییلخ ودرآ یرغ ندنکیدلنآ 0

 تولوا لحلار طنمسوا هك یخ قفل و محو فورم ديدم “لبا مع ۱
 | ید شغل وا لب نقب هرداو لبمحت هلاغب و لاخ ید ین ھت .رخودراقحش

 ملکی هنفلشودزاین راتالو بوآواربرخ ندنیفیکو ی سبلاهاقچوازاب ||
 نوا تر وشم هدیهاسترادض وزن یرلاغا خام وأ و لاجر هدانعضاا

 rs يس ۲
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(A4). 
 روب زم غ اجوا بولوا یرصکی رکیرنکا ك زت بولوا لاتفو

 ڑکتوناقو ادف یزکرلبسا هلغلوا بترم ندنرکسع هداسیب لالا

 | هلیاز هشفاه وپ یخد نوکجافرو . . مازلا كر هپ دزوب ایم و رضا
 تماقا هدیکز کر هيلا راپ ثم هرخالاب ټ ونلوا مابا راسا

 اشاب دجا ت زع بونلوا ت ر وشم هر ر وا تمرب و توق هب وزلیاو
 شرکب قر هوا دادم دو رکسعرس اش اپ دجا جالا مامی

 هدایپ نالوا دوج ومو نيت هت زروا ادعا نالوا هدنیس هتضو

 كن هد ايب ی دنلوا نبصوت یر هبعاع۱ تثیه هلبا ی راوسو

 ۱۳ انس یاب اش هک سم موب تن اع هرکیدکی كن اسو رو یخ

 ناکدایپو.هنیرافرط نی دوو هلق مالسا نایراوس بودی جاا
 هدب رفا درف هدنهاکو د را كلا راشمو رایف هنف رط کو کز ب

 ضعب ) یدلیا رازک هفهس وروراوس هقرور رب راجان بوياق
 یبضنمو زم يدنفا تفر دجا نالوا یب هببس اش (عیافو

 زا هه ردا نالوا لومأم اتشم هرزوا قعلوا ضد وغ هرخا هلاکو لات

 اعورهدعابس هنل وسمو اجر صیضح نکنفا یوز: نوا تم ع
 | ی وطنا یبصنم هرکص نوک ییارب ندنتعزع :یدیشلوا
 هلبا يل وط انا ب ونلوا هيج ون هیدنفا فیظت هاربا یسبح هبش اځ

 هلا هروک ذم تم دخ قالا هچورو حارخا ندکلییکلکی یدنفا نطض

 یدنلبف ج اهتباف ونص یوفح یدنفایرمخ د دیس یب اک كيادفک ۰

 یلع هنس مو یا طابابو رای لصا نع یدنفا لو یا قد
 كماينانن بودیا راعتسسع تنایح كرت هدعج رازام ق ر هلوا دننشم
 ]| نارکر اب یدنفا هللادیع نالوا یفرضتو لبلف ینادراو
 كل د هنیصت نیما رفد بت ولوا لیفسو نادر زس هللا فراصم

 موحرع ` یدل ر و تعسو هتشعم تهج هرروا عیدی الصاحم

 نسخ داعاد هدنراخت رات یرکی زوب كب تب ولوا ندم اعا یان |
 نکآ ردیا تماقا هد دیمکن زا هلبا نا طلس هج دخ یر هلیلح اش اب
 ناطلس هدن لک دلک هی اتساو نیستم خم رخ )لا

 هد اطلس یارمصرح ی رلیرضح نارشغلاو دجخرا هيلع ناخ ا
 عارخا هرشط هدنعب بولا هن وياه مرخ هلبا ه ده اشم یم وق ی

 | ی دب شفايف ج اور نیرق ی رابتعاراراب ها ادضتک هنب نخ كلردیک
 ` ناطلس

۱ 

rae 
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 اندک تیک" ملا وب لاو نم ليش امص ۳۳
 |تور تماس مر هات و 11

 عدس بد وا واتم ءان تو ت ١ واا
 !لیهجیوت هاو لا یا نکن وجود باخت 1
 |  نلزدلیا ناتو مرغ هب وصاو آلا اا قافناو ِباوضتسا ۴
 مهد KERE ا 1

 ایت هر رادق سم قر هنلوا :دشب هتنرپ كتبرانا فی رش یاولو | 1
 ی : رازوشسر وا فوشتب هن را مغ یورو هل مان هرقف نانو ۱
 هنس بر لب یلعو میظعت در یار هبا عید نشر یا ۱

 ٽاڪ ر ی هد اخ نالو ع اوفو مظعا رده هدهدلوب لوصو|ا
 نزلو كش عام اشتر رک )ئاللا م دفنو ضرع هتوب اته |
 | ناز دص نیک ر ندو هژزوآهحو یتی دنلوآ زا ر دالا ۱
 موحد تیز راه مراکز دو رو هتم هقاش اب دد از نا ا
 ۳1 رارپ هداز هبزاخمنالوب ع وفو هعفدآ یار ها ولّوفتم بولوا ۱ 1

 هلا ز اشم ی و د زا ید اش اب یا یر نالوا دوهشن ۴

 ی "یدیاراشغا مابخ برض هنشارقم کوک با ماقال | 1
 ماه رک تا نخ نالوا یظفاح + هزسلنو ق 2 29

pe سلوا هززوا راظتا هیازو نها كلا راتتشه ر کسر شتو اتا | :هنوشرافو مچ یترانلوازداف هب رحو ترض كنلاوعنوآ ١ | 
 ؤکسغ بن رف اهکبب زووا هدنسارفص یوکری بب رفت و بوئلوا راعشا ۲

 ی راوس ینب رک كف روک ذم رک اع ید ةت دشا دانا
 يادو :جراشحا ماه هد ا ندنرلق دلوا ةدنتأن ی نوا 1

 PIE خالام دا هفارطا اشابرکتدع رس ات وتا هد عجب
 ناله او ی جن کرد هنر توام هاش | ولو اع حارعو مزاج هدنزوما لصأالا ى هيلا ر اشف ۲

 | یھج تان دال روا شبه خواطعرخ رک
 لوو موعه هشرژوا قتاغاوذرا ةا شحزرکشل فالجا یکی داری نھ 3
 كنج منام ددنپدمش لافتا لب هد ع ةد راک دی تا ندا اا
 لا

 س
۱ ۶ 

۱ 
 أ
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 | اعا یشابشواچ هرکسع نانلوب هدنوپ اه بکوم هی هظف اح ییریک ||
 ندنغاطاباب نوعا ظفح ییودراو نییصنو بصن ع وشاب
 لا رغنلارفنلاو دن الد ب ودیا نیم یتسعلوا بلج مدار ادقمرب ید
 اد ف ناسکس شغب افا یشاشواجو اطر هقوبع هرکک یرادص
 هسدا لح یکج هديا دو رو كند تولوا ادعا تمس مزاع هلا مدا

 یتکر حو ریس نادنفی دل وا هپ وتم ضرا یلاخ ندلابج و لالت
 || یی هسفن لاوما ب ولوا ید وشه كنقلخ ودرا قه كروب اطو

 | جورب رايد لبا زاغا هرارف هلبا لرت نب رالا فاو ماسبخو زار ذا
 قرفتم رکسع هللا یس تاد اف یغیدنلوا راعشاو هد افا رارکت
 | تباعرکفو شارفربسا یرنکا یند لرباکاو لاجر بونل و
 هج رد یفاعضا كنادسعا قلخ ودرا بونلو شارطد هلبا را

 || ثدا رارف هنو  ارجا ربیدت نال ڪڪ مزال هب هلب اقم هن نکیآ هدنس
 هدقدلوایجولعم كنادعا تلاحوب ۍدلوا ادب وه تزدق هب هداعا یسان

 یشاب كی نالوا یفن ردق زوب و ییافایشابشواخ ن االک هب هل ا تقف
 ید مظعا ردص هدک دلک هل بم ب وط ق راهناق هنکوا یکی لاطب
 ت داعس یاول بوش ود هنسادوس ناح صیلخت ندالب بادرکخوت

 بوطو م ابخو ناور هل و هللا تلود لاج ررقن توا شب تولا یناوتلا
 یغاطاباب رایدلوا ناباتش هنتعم یجرازاب هلا كرت هدنارب یتاهمو
 جه بولوا یراداععاو قوئو هنوبامه یودرا كنسبلاها||
 هسلالموو شیپ زد یس هظح المر دبا تمواقم نوکیکیا زب هسو دلوا |

 اجا هدروکذم موب ندنراف دسلوا شب وشت دق هدازا هلن
 لافتشا هللا لابعو دالوا صلف بوم 4و تفو همت نبش

 ٌةبصف ٠ راب د لبا لابقتسا ییادننعا بولوا تباث هدنرارب اب اع رو
 قر هصاب یی رب رپ رکسسع هليا ماعدزا ع وقو هدن زاغ وب هروب
 یردق یرشع كنبز ودنک نشو ۰ ناب وج عالنت تعساا

 اف

 اس سس
 هی مح جت یو

 برترضح طبس نکیآ شحانعیا سع تروررنض هرارف بولوا
 هدب وت ضرعم ی راک دتنا باکت زا ةرو رش الب یع ره یخ هلوا

 یاضتفم نشد ؛ یدباررولوا نازیرک قر هلوا نانوک هزر

 یدیاهسا بیعت یرکسع هللاذاع» تو دنا مزح تیاعر هرزوابرح .



 بویمزتس وڪڪ م وجه ةعفد جد نمشدو . لوفکزپ زن انعهفرط ور |
 كراتانلويهدلحاوص یدلوا لوغشم هلب فح سز هدنشاب هنوا كنسربک 1

 هيلا هيلاص دوخ او افت ڪا هاا و جارات بوک ؛رافرطورپ 1 ۱ ۱

 هنرکسعو ماکعتسا هپ دعلق بو دیا طسبض یس هعلق یل وط نالوا ||
 تف ودیادصف ینو امهیودرا هرکصندمارا نوک جاقرب و مال

 هبا لاح هن بولوا ناهذا شپ دضت ثعاب ی زواج هراف رطورپ ||

 كنشدو ۰ لوخد هسلحم انا مضح نکبا رونلوا مکن هدنروشم :

 ۳۳ ر وسم اس ۳۹ رو هدنزاعت ىسښضعإ كنفلخ ودرآ هدانناوا هدک دليا ۱

 ناو ادعا رورم عنام یسبضعب كران انلوب هدنروشم بو دبا لتحت ||

i: 
 موچی > ۰ یا

 بولوار اک ذا رح رواش قلخ ودرا ندنغیدملوا هسک ر دیا هعقادج وا ۴
 ینہ و رکسسع رادقمرب هب ی وط نالوا ب رفا هب ودرا هسا لاع هي

 تابا هیت هلپا طبر هنیرپ رب یراقباق یراق دلوا بکار بورو
 هد ننیعم نیضت هج ورب یساد رف هرکص ند ڪدتیا ماجاو مادقا |

 هلا قب رفت هروب اظ تلا یس هدایب ردق كيب شیو یراوس ردق كیبنالوا |
 ب ونلوا قیتحت ین دلوا هرز وام وچه هنپ رر وا نوب ا یود زا |

 هعفد چ اقرب نمش دام دقم جد هنسیا شلوپرارفتسا هدیابلا باب رارطاوخ 0
1 

۱۸ ۱( 
essa 
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 | ماکتسا هب یلپوط یک یکی دچک وربهسیا نمد رای دلا بی وصا

 قالوا ك رادن هیعق ادم بابا ندنفرط و هللا مایا سالسنخا
 فوت الب كنعد نکیشلوا اوز هدر اکا بولو یرات روص

 ریست همش د *هلب اقم رکتسع رادسقم رب هبا یشاب یجتوصکس
 | ساع ن اسلوا دفع یکیدلک مزال ردت هلوقم هن هرکس ندنوبو |

¥ 

 رارف دسصف هلبا هر ڪڪ اذم نم وجه كنمشد هدرا رد اچ یرابفابو ||
 سکر ه ندنفب دعلوب دحاو ضش دع:سم هکنج بواوا هدنبیغو ۱
 بولوا ریتم هدنکج هديا نورپسغتم ین ول ناد ریکنآ لوه ربخ وب | تظعاردصیربغ ندنرافدم هلوا قفوم هعقانریدنرب بولاق هدن بت ||

1 

۳۳ 

۱ 
۱ 
ِ 
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 رافحواواشابميجزا دیعو اشاب ضعج نالوا هدنس هطظف ا یشیوط ||
 كردنا رایفو كىح « دننروص هخرح هلی رامدا روا شب قاطباض ا ۱

 ب ولک هنسش اب ی ر ڪک نالوا هفاسم تع اس چ وا هنعاط باب ۱1
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 | بوئوآ - ترانشا هد خف هوم ثوکع لا ||
 وبهنیدنقا ناغع ءدنوپ نکیارردیا تی رعاه نازبو تضهن

 | قازززا دبع ةر هد 7 تاکحزحو عطو نور  eبال
 داوهبیاو ممطن .۰ هبلا یمیدنفا بو دبا ؛ بارشا و |

 ES لول هنضن  ماتخ"یاو ۰ هوبکر عن
 غروب یالقناربسا باسیندتن ام بز مو ین نسل تفس
 نو وبس باب را و هاتیشا غفد ةدنفج هنلبف زوماع

 رادجاتر ونطح یپلا یوم بواکم ادا بیرفهماشخا
 ول ورا حک کر | ندح ابض هتشا یدنفا
 1 هل تفاا ددین وا زا تلمس دنراق ډار بنا زدن رب هت 5

 / تایپ چرا ید لول د8ا یعطق طخرب رعد
 ]| طخ لاطاق توبذ ر دقضح یرلکج هبا تکحرج هی وزب هوطخرب
 || قاط غنم قالب نالوا هبنمان یرکسعو ۰ لارا فیرش
 || هدفجزازانو , لاثما هنوباسهزمایراغا حاجواو تلودلاجر بّواوا
 نوکیا هثب یسهب رغ صف یراهدلوا ۰ لاحت تلغاح رظننم لا مازا
 .هموضه .) ی دل وا لالا بکر بقف دنشوک نەش اش كمنو

 ]پا ودر( یر مطعاردص تدوهو در یار
 وا یول غغ کن ول وقت ناب اهل سبساوخ تطاتسو نلاوتخا
 یبانخ تلفو « .لالتخاو روش هزژوا هتحو ینهدنلوا نان
 وپا لمه یودرآ ةلبرانلاح و کح اغ فار طنا دوغ هتفر هنفزو
 || يال جلوازارف + دانا هبا ناچیز دا یسدزاناځ ل و یخ هک
 || يركن ف ياوطن اتل وبههاحاونس بولوا یاعاو لفات مترا
 ۱ عطا 14, نیشوراع باکترامبع وج رەب راس الو رواش
 اون له بن ها رک ین دیاوف قلاب وخان ٠ نيشن مان
 |. بقر 4 ر ومط نذفرطرب كنعشد یدراطب ابرو نيڪ

 | ؟داسفا رخ ی رد یراکن یاد به ۱
 یر کب كبجر نه هدلاح یکیدابا شالئو لو وفا بغ انچ
 | نشد نسل هنر بصف لار و لبغا فما ین شک ا
 || كع نا وب هدیملوطو نیپامو . رو زع ییانوط بولکهزبزرپ
 ]  قوسیورربا هرکس ند تام دوو هرازف یالخا زنش دا
 خو این دنف رطرانلوا رومأم هلا وس یر دا روان

 4 خار
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 | شاو یس هبرع هناخ هب لمکم هعطق جواو كنت ىلا هب رج شما اوبو | ا
 ' یفنرب نواو یشاب زوب رفن یکیاو رولام رفتر یکیدلیادخااتیحو هتینوت
 ل یودرا هلبا كب, هللا دبع یاب یہ وبق ئرامرکم مودح یتاستلس
 .بولوا لا ونورب رهظم ندیفصا فرط هبلا یمومرنمو  لاصوا

 | 4! كنلچو تعاجخ یخدرلنلوا هدننبعمو , فیت هللا هرخاو تلخ |
 ما کا لاک نب رامو دخ كهبلا دابشم.  یانثلّول ضیطاث | "

 .تسد كنلج هحطقرب یازدلاپءانبهنفیدلوا .. ماقمالاو ردص بواطم||
 از ویشب كيب کیاو تآ شم انوطربو هتفیوآهنراضتفاسم هل هنافصا ||
 اهنکص ندکدشا هتخادرپ و ظنت ینروماییاس هلن انا شورخا|

 اضتفاو .. للسرا هپ هناتسا اعم ییا راو كن تناودا یکیادزونک |

 ۳۳ هدنفح ینایسحاورب فونص هلبا اطعا هن دب یاد یتاریح ندا
 | هغچرارابو . يفيفخ یشمرابتخا هلبا یبش راب وط هبلا یوم ربع ید

 ' جرا راب ماعا ردص هلن ر و مط یسهعفو یغاطاباب نوک یکیدلک

 مادفاو ۰ لاطاربغتم یهلا ىع ومريم هعجاف ةعفاووبابو دبا فیرمشق ||
 بیوط هلا نوپا نه یودرا هدکدلیا .: لاوس یصوصخ ما او

 نالوا هدندبو .:.هدارا یییقوت كرلب 1 هل لار واوا مرا بویلوا
 ٍ !هبیگ ةف (یدالوا _س هنفرط یردب قرهنلوا دادس تار ق

 ۷۳0 ۰ دق دلوا لصاو هت داعس اتنا: یدنقا قازرا دن قب وتکم

 لاوس ندہپلا وم لاحره بولن درون کیحهز وب امه روضحبهعود

  بودپ| تف ی کنم اتنم هدووشچ ب تزکیہ | |
 دف طا اب رد مرال یییعت ٠ درلف طور اا نآوت كناتشمأ هنلا یوم

 درهظ ندفیطرب هلغلوا انشا هل اخره نمد . زدقوب هرعضذو رکن
 عا ر دص نادنغا طاباب ه کج دید رد رزقه قلباوسو هند |

 ا اتو نطو یالج بولوا لزلرنم ناخ لحاوس یکی ڈناوا كاز
 ۱ ندنفیدلوا موز یرلقلوا هدنتدن یم هفرطورب یناسقلاب لب رکف نده ۱

 تیوب روک ٹو صتسم ىذا EY طوا هن ندهناهاش فرظ

 ۳ داتهسر وا ربا ل تیم هفرظو رب نادنراسفتم ودرا هدرب دفن ِ
 اهدلاک یرلبایطضا.كناسوررایشو اجر.  هدنرافرودنووتلوااا

 یغیدلوا ج دا نه تیوع ی اوط توجه یا الب یاد هلا

 ۱ ناجی ریا ااا یرممق توبلکهلب را هدارا یدنک قیفا رول
 | نده هن اهاش فر طو تاوهبرلناسناوب هدسلحم دک دید رولوا کم هی

 ۱ ا یو
ADET ET 7 

 0 ایت >
 ۹و, سر اب O E سا

  a kaوهم و تی | یا ساز نو کا نیا ات ۳9
  AO, a nim ms MEC geےس  n eh aحک ا اد ۳ يم
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 ی زا هرز خو د يا رکن نت در 2

 ۱۳ ازاد تراش خیره نیا انفو اف

 | ددا ورو راهی یا اراش رایید
 ۱ ی ذب رابح اک دلک جت هرو ر کاما تم هلا وانت

 کیا کاک نیاخت فرم هرکس قوس هان ره تولوا نبا
 بید ذل وا تویل وا٣ ض ر اع روف اتقا ھر هن هاش تمه

 بت هی بو خرد قرا طو مش یتا تن ۰ ۱ نان نزابعفرب زو یرکمعرتم" نانشعب و وک اھل اھو نیست زکسع

 | رب تم نفرت رب دبور رسوب تورا رو

 | دىتا چي اغاچا هدقدلواس نا جت یون ره عفو

 ]دمو تاب رام هنری “غادم بو لو پۇ

 جودا ماش لسها تولوا عقاو لالتخا هدنزل هاب هلبسوپو

 ها "بناج :خاراو رک زاب رم قزل ھلو ا

 وجو ن ردت کشا: خیش رکا زابل امر
 باک ید تا تل وعو یمن رول لا
 ون توت طناب ناموقو له داغ داش نفرات

 1 ۴ صتم الی زاخواو + ةباشاپ نسخ رز هدازنمضع جاع زاما ر

 را اورول حس نجف هدلسو یناغو هاب هد یراق
 اد طب و نا دا ۰ ون یر عیسی i نکی هنر

 eae بها توس اب
 EERE ١ وا ) یدتلیف ناونغلا لج نامرفابتسآ

 م هعاقیدب کیدل مانتخا هدنس تب زا یوکز نخ
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 هد4ایم تالد يلع ءاش رد شاب هریسن یبرلاضرغ كعا رب دا

 ندنفرط هع روطار ا هدننروص قلوا فالتثا لدبم فالتخا نالوا

 بولیردنوکهنوبانه یودرا هلبا هدّنکالفوب بوتکم نانلوا رب ر
 دنکسلک یت رب حت هڪ ورب ی د كناشان رکسعرس «ادهاز لالخ

 هدنسهجرد فوقوو ملست عرکآراذرس هدنغاطااب ی هاچ

 روظنم منازچاعرب فن . یدیشفلوا نیهغنو هدافا نعشد لاوحا
 ۱ جن یس یاهو اهم ندای اپا ۱

 اعم ن دنخی دنلوب با کر نداب « دلالخوا ید یدنفا ی وتکمو

 نکسعرسو . لاچناو لیصفت لاسھ و اریعن بولک ه هناتسا
 بو دیا روهط نون اه هیطع شورغزویشب ك یدب ههبلا زاشم
 قر هنلوا هفاضا سال لمکم ت اف یکدا د ندتفرطریظعا ر دص

 بوتکم ندنفرط هیلا ر اشم ز دص ابانطخ هل اشرام ه دنباب یلاصوا

 لزعو یناوید بصانم تاهیجون ) یدنلوا ا لاس واو رب نح
 تجر راوج یدنفا همحا ین نالوا یهساح ساب (. ماش یاو ۱

 كتی هرخالا یدابج تو دنا ل الحا ل وم یصنمو لاقتا هفح

 تعفر یسیج هلاقم ین لبا روک ذم بصنم ین وک یب یرکب
 یدنفا مک دبع یاعوفوم هبا یضنم كناو روس كب دفحا

 نوح ما لبان یدنفا ناپاسیضرف یسیج« هرکذن هبلام هلبایصنم كناو

 شل و رد یراد هی ک راد رفد یخ د یکلیج هرکذت هیلام بواوا

 یيفرو زع هماجو بطر یلابقا نصغ هلبا هفاضا هب ی دنفا دنمحت

 و زو نالوا یسیلاو مانشورپ ندندمرب . یدنلیف تناشقو لب دج

 ندننبدلوا . اترهش هبا تم دخقفاوم هنلود یاضر اشاپ نان ||
 نعا لبان لب دا دتما جاح تراماو لوذنم هناسهاش تاغتلا ه دنفح

 زارحا نسبت قلنربم ریم د یلخوا کیا هقشپ ندنغیدلوا ... لوم اب |
 | لبا ان تنکو ..لرتشم هبا راموقم بو دیا روفوم لام عج هبا روهد || | لواطت یدیاراذعا زاپتماو نيعن ؛بیاتسد بڪ نارفالا نيبو ||

 فلما اا ه د هسورخ سهم بویلشاب هکعد كلک هکلفو كنس ەغريس ۲

 دسخو دقح ياضتقمرب هلا كب ىلع ندنا دصر بصن هفاقشو یغبو
 نیف رظ بولوا دحو مسر هج رد زا جراخ یرهنفانمو هینهزاب هما
 یرلن ورد یافض تلود عاصنو رج هل کرج هوس ی روب
 | هعفد ج اقرب هلبسح قلوب لامو توفی ذ كب یلعو.. .رییسغن مدع



MN 

 مک ردح رس و نې تمت فارطا قردنل وا سه نیر ام
 ۱ ی وق هشغاطابا صوصخاب و درب و تنها

 ندفرط نق « داتش مايا بونل وا بصن رکسعرسرب را دن آلا

 میم كجا داسفو رش عفد ها دادما هس ردپآر وهط ادا ۱

 كن رکات و ی ردود حد هسیدنوا ا

 تايب توا ليه یراقا | هتفو هب یرکسعرس تیمم
 باکر كملکم و زادرپ قا صخترب وداق هپ هدآفا یخ د اهافش

 نی ن دنوباصه یودراو ربا ڪا ی اتا وص یتعزع هنفیط |

 تیرضح یار لوحتیرآبتخامجحرت تویعل وا حرصت صعق ج هنلوا |
 ۱ ر وطنم یه انت رادص تاضورفم یدیشملبف یراذنابهج

 هٻڪ يللا زوب یدب هلی سهدارا هقباضم عفد بواوا یهاشداب

 انشا بوطخرباسو یلاحرتو طح كنوپامه یودراو :لاسرآ

 هقبقد هدنرحا یلاصیا هلعف ن دن وق بولوا تبشعو هیوسن تسدرد

 كنوبامه یو درا نوجاءدافا لاوحا و هلن اسب یفیدلو | توف

 نوبامهرمأ یخ د هنلاسرا كلتدنفا یموتکم نالوا فقاو هنلاحيهآ
 ( قاذرلا دبع جاسطا ىببجب ونكم مظعا ر دص یډلبارودنص

 هل اح رهو م نس هدهرو کم ذم تمدخ رق هنس یدب يدنفا ۱

 با الا ندنفیدلوا تر تم

 ت داضس انسا ین وکیجنز وفط كنءرخالا ی هاننج وبشآ
 شب چ وا ندنته زع كلا یوم ی دنف ی دلبا باتشو مع

 ةجزماو, نوک فیجاراو لالتخا یکانعلا نيب هرکص نوک
 1 ر نیک لاوجاوپ بودی نیس دادعتیسا هیاضوغ وروش م دسا

 ۰ اشو لامه رایرهشر وضح ص علا 4 لمت هضإ عرب
 : ردص هدنناب قفلوا نپسبعن ېږ تانیفیط نابښلوا با ۰ دنصوصخ
 ۱ یادتبا ) یدلوا لالدنساو ماجا کما ۱ لاعفلا میره
 0 غلبم لاس راو هبسو رو هلع تل و و نایعو د تاب اکم عوف و
 ۱ « دن هل بسر ورتپ ېل د سوی, ةغبابط, ,( مف قبا بوکس وشب
 : تودبا ًارجا ةر هتقر ي٥ دنا تاع دم نب امنلوا دیسهمگ

 || بیهرت و تضر نم هکلوا جرف نالو یہ میا غر عراع تن یتو
>= 

 ا ڪڪ ییدلوا يراچ لو دلا نيبو. روس هدننروص



 و کک

 هدنوامفیود زا نادا راغ وال دال لب لناواو" و“ “زانا همدقع ۱ ۱ أ

 قاالاموبو هتسخ نداوه تاخو یخد تاود لار توبلاق هک ا

 هژزوا یعوفو تیفبکخوب هل رال وا " دو نود 1

1 3 

 دوش دالا نئ ذو چ یر دوتا ۲
 1 یلحاوسو نیو هدافنکیدلکش مزال ىم لوا ` نم وا

(1v) ۱ 
 .هسسس - ا

 تالبح رک تلخ وکلا و راتفات روا .تمزالع هنگ
 اون هرکص ناد هنس خج اقرب بوذا تعفر لا و

 هنر, یدنفا فحو رک هدار فطاع هدنخترایکنا ناتاشا دن

 ه دننج رات چ وا ناتسکسو رومآن هرس بولوا یشاتشوام

 یزوسکم رط اخ هلا هبساخم سابو رو ندروگک ڌم بصنع

 COTE روت

 ندنغددلوا مو دعم هلأ م وعم تفایسشاوحزدف یرکن راسو تانو

 تشاعو موم هلا هدر یاج بن شت وب و موشوزتم

 تروشمعوفو )یدلنا تانا غم رو تافو دو دنک

 توانه یودرا ( تداعس هاتشا یهاننترادض ی رھ ناف رو
 ق ةه لاح مان" ماراو تمافا هدارضضوزر ن داع ىلا قلخ

 ىر ندنزاقدلوآ ماتش واو هشیدنآ قالب هی وکشکرولوا ۱

 هرکس قرش جور یکیفاوآ حج را نیک هلن یادش

 ه دنس هب زخو ذرا بولوا قلتو عاص ندمزاو هنا جوا ةلبا لاذب

 هرتخدو ها هنا اساور نانو «دلحاوتو بالا ها ی د

 هاکش شا لاح هن لذ هت دمشوا تا طنضا کا0 تس هنلاطم

 در دو دام ها کیا روش هراذآ تزلصموپ الادب اکو تی

 سنج دوجو نظا مطق ن دنن دلا وأ نصرا: داسک هیلکلا

 رها لفاغو ری ین د شیدا صن مناف نا تر

 دیک ی با هسلوآ دصف ز ورخ وش راق یخ و ترک تاتس ۱

 هداتنفا یی ورا هلی را ناب یدیاروئلوا هطف ات زت یارجا تی

 زارف زاغا ج وو جوفو روق ةراتپلنا نانلنا تمااقآ هام کا و لا

 ڻي و زانغڪڪ طتتب اللا یهاو لوق“ * درا ىراقدراقو

en ^4 

ie EEN طانات. ERE NARS 

۱ 

۱ 
۱ 
 نت نوا دف 3 |
 | نالوا ظتنم یدورو راغ راۋ رع ی

۷ 
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 عوج دارفا تبرعتو رار تونم نوک بیس تدفاوهتکم لول
 ل هسک نوری نددجو -مومضت ادد ڪک قوح یک ناسا

 القم هر ھه تنم ۰ للغ ناد زل وب تولوا < ۲م ودعم نذل *هریاد

 |[ 2 اغا هو وام ادا اب اتاۋ اوادم جات اردو نزادو
 | فا شنا *هردع انس نراه رات وات اجر زابت ساد دنبال

 یدفقا دمحا یرنسب" قالوا یب ةا شاب لعفلابو ۰ نوغنوز
 اقاتسو . اغارهاطییسهذاز كن هداز اعا نیما دمجحملوقیف اشاب و
 0 نب لئم هوبو" .ێدفاقفننزراد همی تنا کس فرتضم

 ۱ هدنروصوب زاد دل وا نو دام ؛ هع رع " هنفرط هناتنشاو هنر دارا 2

 | بابراو هیلامزوما هلینادقف لابرظمصتنو" له" تصنم صعب
 أ ىد بع ق الو هرقللوق ناب نابي زب هلسخل وا" لت عام
 لا دمتحا یراد هنبزخ هداز مکحو یتیافوقیف ابنشاب لعفلاب_ هیاغا[
 | مهازنا بم لا هر کذنو ::هیجوت ینالوقیقاشاب هبزج هباغاا
 | يهمه قارواتوئا وا یصیومت ییااکحو هبساشح شاب هب یدنفا
 | نالوا فارنصفا نووذام دنا هی هتف رط نوا ربا
 «دنتفرافم هلسح عرب ن دنعاطاب اب یدنفا فس ون راد ها کس

 | تودنا نوکیافو ناکام كرو . نويز هدلجار ریکتضم ڈک و

 ۱ ناوف دم هد_نعهاج دن زب اب ناظلس هلا ااا هنعاسط اباب یشن

 وا هدننچ یدشفا فش وب بودا . ۱99
 | اتتراجا من ا هلا لاج نابّزو ۰ تحار * داتسو دا هن رسا[

 | تارقو داشنا ٠ بف بب رغلا بب رخ ل كو " « انپمه ناب رغانا
 ۱ وب قجرازاب ی دنفا فس و اوته .یدلباز|

 | ار ۰ دکحدلبا دعاصت «ریبغو قرف هسبترو دلوت «د هبرف مان

 ۱ هلی زاد هنن رخ لرد کحو- 7 باستا هب ی دنفا یدسبع باکتا/[

 | هود نالزا «دنراتمدخ تسایر رذق هننسسب نواو | بایماک
 | نیکلیحب هبساحم نب: زحو ییانک هابسو هدایو زادهنک

 | مزاعووح رس هد نفسر خم لاقي + یدیسشاواراکماک هلیا طبض |
 | هاتە تاد یاد یدنفا یمن - یدلوا مولنعم موب تعش

 ا وامر ۴ رک ل ود تا تالاا ل اج انسان نواوس

 لوح هدکدلنا"دوبنودوب هکلم لبصحو . دوجو یاراطاسُ
 مس

  EEE . |۳۳رج <
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 ۳۲ تدش هنسسو ۳ ,SOE باذن در ابا ل ۳۳ قرع

 کرس شنا وب بول ڪک هلن ر هسک ق رق بودیا اذا مدآرفاو
 ۱ ایا هدنادبایراخور هليا رارف ندناسم تلعو اهر

 .زاکرور قفاونو . راهتما هبفسرب لاا بواک هن هب دنکم

 فلات رو . لیاز اوه توفص هاکان نکیارراشع مطقرب لبع یرکی یا
 كن هنیفس داب تدش بولوا لیتو برطضم اب رد هل وبه زاکرور
 ىدا قارق:ناښبلا فلاسو 7 :قزح ننکلب و تسکش ین وتش

 نیباشم هب هبقنهوب بواوا روظنم هدرل رات صعب یکیدلیا . قرع ||
 امف | یدنلبق روظس تالس « دیشکرابتعالا لدجال ندنفیدنلوب ||

 وص كا هن نسنق اص كز. هسک اضف هلغققاسص عفد زی هد
 تدالجو دمر دف لب روتوا هدرا وب  .درکهسلوا قچهلوا

 زروالد زوم ندزویکباو یساغا ودراو ۰ تداهش تب رش قیاذ |
 ضع اشاپ رکسعرس هل رابخا ینیدلوا تیاوغ لها تسد چرچ ||

1" : 

 .نانلوب هدارغ ۍازغوبو . لاصتا هماننراشب لضیفم هخطقر هدنقایس |
 گرو بو دنا . .لاسرا ماودك فن نره ااا دا 1
 .داهش الا سور لع تراشب «رافرو نالوا قاوم! تایل ۲
 هل لوا ترسم حار ناوشن قیاخ و دراهلسمج بول وا تارق و خف 1
 دو رسو یام داش زا مطا هل رلکانش تو و هناخ هه ادعا یزوکب | 1

 روانی < رع صرع یراترصح مزکآ رادرمم یفیک و لالا قو | 8
 كناحو تعلخ یر اغا یدچکندرس نالک هی هماتواشب +  یدلیااآ
 ناسخا شورغ رفرق هرامداو ها ەك شهاب وانت بیات | /
 یر هاب یصوصخ قرت هنر ةماسا هلضف ندنرل ف دناو بییطاو | نا
 ۱ ۱ روع” بو رب ولبق همان هایشان یس و :نامرف هتسعاعا ۱

 ویس مسصن هنازع راس بولوا ناسحا نوا كي .جواو خب عص مو ||
 ! لاسرا: ید: كنلح یوت هغطف كر ترد هللا كنلخ میس ددع كيب 1

 وجا یادنلیف لاش زادصا لم اش یشن اتسو نیسو ۱

 لاصفنا ندنخلاغا رادع (هریاسن تاعوفوو كبها رباب یتاربمربم || و

 یرکیرع نالوا / لاهتیسا و عی رقت رمظم هلباتماقا هدیینیطو || ۱

 | فاربم رم + هب ران و لالبحا نی رق لاعفنا دق هدنفح كب هاربا

 بنر دیدج هجوت وبو  لابقاو رم بام “د لبان هل خاتم كالس ||
 ۱ اوبا امهرکسعم . ,:یدلوا لالنه:بشالا هعارب هنسلوا ماکبهلا تراز وا :

IT E, SES Ê . ماش 

AREN FIP . 

EEE raهی  

0 rae my nea 
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  Fr seyeلر با بلط ثن و اف ن داندنا ف ترضج ۱
 3 هب هنعالسا تلوص ندو نرداه هک ور ور ردع و تعاس شد

 ٠ || هداعا یرلناب دون نوعا قیغیچ هراضح یالاب بویمروتکم تقاط
 ی هلا رلت دنا

  a Eیر بو 1

 اوجد ها تاتضقا غار راب دعو هلا ر نھ ۱

 نکیشعا دیدش موه هلا ر ابکتششا و زاورغ دبن منضخ یدشکلوا

AREAو  

 ۱ HERES ؟ یاشفوپ نو راه شا

  تازلشم عاونا قلا هنیلضم تولق تاحوتف نالوا عقاو هداسنوپ
 یکاو .ناتشبرپ یرلتیعج ه ه ذلح رب د هن دعس هقشذ نادنکی دلتا

 | قوبسم یتددلوا فیس حو نج یزفاوو فیض ہرابت :>یردق كت
 | هیییوتشزرلبزاوس ون اس هلبا یارک دوعسم  زدنمام وا تابان
 | نن راع بیم هنامببشتو تامیرقت تابصق لتهاو "رور
 | لات بالی رای دروکهن تولک هب یکوکر و راک هفرط و رب هن
 | هی ةغلق ر اجا نابنهزررک یافت هنوزبنس له بوش نتدنشاب بوشآو
 ناو وح نالوا فو هل ال تا یا رجا ند وط "هند توقا نامت
 RSS عطنم رسج ب دهجنازم «دنهاکتتخز ورت

 | ی هععو وب و نا یخ هاداز یخ ردانخ ظعف تولوا عازتم ۱

 | یقاداهشو ارغ تایوقخ « یذلبا" نا اشاپ رکعت تول کک
 | هانوط بوک نادنضک ی وج تبقاعو < -رارف تسورونهر هل كرت
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 قو ه دنیدحوم ب ولقو شبنم هفارطا غف دیو بوتیق ناشب

 یتسهعلفیکوکرب بولوا  نوکانوکراکفا بیس و نورد غاد ||
 مچ ی رکسع نالوا تراسبع ندضرا تارشح هدنت عزن لوالاک |

 ه دکذلیا تز د ام .دغلن اشفا شنا كر هیلبا هطاحا یمالسا فا رطاوت

 ةن رافدل وا قم هتموت ناوک نت دج ال لو لا

 یهق تروم شارا هند هلباهتعفا دف بای هرا دا ثن ویمفان

 نوک یج دن روب زم هام ی دیا راشغا یهز رب تبرش هقاذاو ۱

(iv) 
 سس ۱

 ن دنفدلوا مقر گاسعورفا و نادفارطا قر لوا رسم از2
 تلوص ااج ها راشم هل رزوا ادعاء ورک نال ول « دنباوح قالفا
 بت ودنا مومه حف د هبا هبلغ,ترسم ۰ دنایحا ربکاو موعه زادنآ

 هند تلاحوب ٠ یدنارلنا جفت یسلاها ودرآ هلا حرص رشات

 بولا نط وب سہ رکسع ظ ولخ هل اباغر ةاصع زواخم ن دکیب یرکیو
 كیلوالا یداج هي اعننسا ی رنک هغلف تالا ربا دس و راناب دون

 | مظنتو بین رت ناو یباسط هد ان یس هب درا غاب ین وکی لاصینخکیا
 زکسع مس ا, یادیشچا ےک فا رطا هل رفخ رافدنخ و راس ژو

 یکن دنا شم تونلو دوج وم روالد ردفكيب نوا نالا هدننیعماشاب

 دب دج ق دنخ هدفعلف ح واخو, نبهرت یب هتاف هاشم الا دب لا

 یصوصخ كنعاماسیف هیا دعا دخف ادم ه لاب ایم هعاق قار وط هلا

 | هدران رتع هل ركع هدام هیلا رابشم . . ران دلنا .نیتحتو بس وصت

 ادا کی فس قا لل ران ها تا اردو ناکع نیم زر هدانا

 لمع مدع ةن شنا كنع*دررلب راوس بو دیا نبع هنکنج هخرج

 ناف هنفردنط هلو فوبما رغوا هنیدحوم رکسعم هلبا رابطص او

 تکرح ندنلحمنهشدحابصلا ىلع  رلندلبا راغ ةضيفن تاکنراو

 با یب نازاپ ن دیا لوزن ناښ ور ندنوکجاقرب هیهالسسا دونخ

 | كمالسا لها ندلوف چواو ...یاععتنا قولن بدر نند نعشد

 لعمضم ین هل ج هسیا نعلوا مات مادقا هدهلاقمو ١ تارطضا |
 يودع . :راپدلوا مزر "هدامآ یافت الاب هللا مزج ییراغج هلوا |

 ضطظارغو یلغ هتن رزوا قدنخ توروتک هب وزابنوقراووشدب

 همعط نشد ناک هی ررزواو قان رشت هلا هدهاشم یاخوا تام
 ا امن نج بوق هربشط نر یوم کف نوا یا وک



۱ ۰( 
 دے  تض

 ۱ ۱3۳ص کا زاغا هرارف قر هل وا

 «دهاشم هبلع ه دفرطره ها هیچاردتسما هو ادعا . زایدلیا راهتا
 » || هەو رع كلام هلصافالب قز هلوا هدابز نوکب نوک قو و زنکو
 || ییهعلقو نیم نیعارقاو ید ةوریلف بویلبا هلاطایزواجت یاب

 | تیفبک وديا ن جو كاتهو دنا یرلظفاحم هلا قدضلو صخ
 « دفدلوا مولعم هب دف د نلعراد هنا وب زو قفا یز وا هروکذم

 هژروصحتو . دادما ةی هملق هلبا جم وطضن شب نواو روالد یمن زویکیا
 نالوا هدنام ی دیشفر و دادفتشسا 4 هعفا دم و بلف توو

 || بولبرب و شنا هرات ی وط دوخ وف هد هغلف روسو هدهیمالسا نانفس

 | م دات بودبا رود ند هلق ناری و روهنفع ا دعا« هدننعلا ةف رط

 | ندننسهب رام یزوا راب دلوا مراع هل حم یراکحدلک مداسو
 | راستحا هه رضاع ی هعلق وارکت هلامنکریج رازشا نادنا و ارق

 ناشپ رپ یرایعجج هل هربخ و بوط ندهعلق ناک انک تو کی
 دېل ارکش بولوانانسرت یسم هو اتمه یودزا ئرابخایتیدنلق

 نیشن هدارفاو نایعا ندنفرط مظغار دص مالا عفاد ريخ وب من

 راشه ریزو . یدلبا منتفعهلبا ز و رنم یافوا ةصح یتبس هلجو
 راوازس هنبصتو ناب ی دخ نالوا زۈپ عقوم "درس كهبلا
 | راسفتتسا یرطاخ هلا یغلسج وخ تبج نوا كيب جوا و
 تفطاعوب ىج د اسشاپ هلا دسبع یظفاح ن وربلق ةقشب ن دنغیدنل وا
 ردص سرا ون نظم هللا سرا وتلا تای وا تاب هصح نزاونل د

 هت سراو ندنفسد دن نڪ كنس هعلق یزوآ .یدل زا تالا

 دخزمن روما هرادا ءان هغتدلؤا هناهاش برام یاصفا یسلوا

 اراپ تنا هډادعا باقم رابچنو لبلو دوب نیت د دوحنو هدهفلف 4بس

 ۱ یرامل وا راتحود هروسخ ین د هلهج و وب تنیطباسح نالوا

 هرزوا یز هلاکو لم دازاورعا هلغلوا زاقو ردنکسا ران رهش تولطم
 هلکساو, .. زرت ن دنفزط ییششاب باضف ودرا مع هیفو كيب مرگ ی

 مازهنا ,).یدنلوا بی یطنو هیفرت راروضح هلا لاضیا ند هرس |[
Eیر اد ترک  
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 أ لس رسادیف هلنا لاحوب, + :تولوا*مذعنم توات ةعیازاب هداتشاپ
 یی دلوا ابحاو لایعو لاها روس نامز رب تو دیک قر وری و
 هن زاغوب های ینوک ین درد یازکب ترا عید رهش جد ناخ

 لزان هت هان اش یدنفا دانه عقاو ه ده رد كل وبت و" با

 هانکتسا یدنفا ناعع ليڪ ڪو نی اش نادننطاس فرط تولوا |

 مد یاناصف نال ول عوفو یدل ؤا و  هدانسرف هنفرط نوعا لات

 نا دبا تقس هلون تو دن کک راتاو ٠ " هدافاو طسب اهناساق

 هلاطا تونل وا كلرت عرف هرو رضلاب هل بس اضتقا دوعوم دهع
 هردق هوش تنفکو و نابت نخیدل وا ر اتفر کک هب ادعاد هذا

 یهاننهش * دارا هنتماقا ه دنکلشع كه لا راشم قرهنل وا لوت

 ن دفاررظا رباسو اکر ی داوخ م زق یاللتسسا ۰ یدلنا نان رعت
 قالطا ۰ تلودو نید تاشکت رضا هلغل وا ننکعنم ونا خف ا

 تبشخو ف وخ رال ؤا ۍراع ن .دنیج ده بیلح و تارمح و ءا مامز
 ناسخ هرکط ن دیو 7 زلب دانا ت زدابمو عورش هقرقت هل را ظا

 لهاباجاو لس بونلبف دقعنم تروشم سلح هدیه یوتف |

 هل مج واوا هلک ربو یی صن ر لظفابع ةثیرافرط ابتر تروشع ||
 را ا هنب رات ضج مرک اراد سن ندنفرظ باکر ملو تکزعاا "
 رهش ( نو رلعو یزوآ:یلا وحرد راافک ما نا ( یدنلوا تراشاو ]
 لر ۱ تلو دو یدیادعا نوک هعج یتنرب یمرکب كر وک 1

 تودنا زوصح نس هعلف یز وا د هر وصرب ندوصرب و رواط 1

 ناسدو جورخ ندههلف رابتخا یبدوعوم ضظ دون داوجنوم هد هلق ||
 ختو هدنکخا رپ یبرظ رازوس هدیلوا هلج تو دنا ج ولو هنر ولاطا | 1

 لشو ماقا و لوخد هنن رار ولاط ه هرکصا ن دکد تبا هدنکرب نی زانیمچج 1

 | هل هعلق نعش د هرکص.ندکدتبا ماسقتلا و دغ شیت لاعا ردق تعاس

 هب رج هلن هل دصف پی دعت هبا یرابتشنآ تعنصو تی رقم 4

 یا دعا تکضرخ و ۰ یدنا زانا راددارارف تروصو * راهظا ۱

 بوط.. مانجا رکف ی بودبا" روح هبیقعتو موهو  رورتما
 هب هزبخو بوط نانلیف هداما دن الو هعلقو  مادقا عضو هم ||
 دسر کرب عن و نالا هو هد رح كازم قوح ن تولت و شنا 1

 ادم صرع نوا لاکندشا ر اتر ک۲ حراج اضعا مانتا لاحت

 ۱ لعأتم نیرافج هلاوا لضاتسم یژکآ هتخدروطو_لکفم تماقا |

EE :ی  
 تورم وای سو



 | لصاو هنععم اشاپ یکسر ن دنفرط ناخ لیاسهرپخوب . رایدلبا
 1 تا هنغب دل وا یراع نذنتر دق لاح رتو طحا دق دل وا

 | دوص كجءدبا ر ومظ ندربدقت هدرب یاروو زفت یرورض
 | نالوا هفاتم تعاس ترد هب هک هدلال خوب , . یدلوا ان هتنا و

 ۱ هراس نمد ر دف تا نوا اتو ار. یخ د نحس هعلق ناهط
 ۱ ی ره ان امی تام بابسا ید هعلع وب لصانعو

 هت رار زواو ۰. زینهسا یی هر و زب حلق هرکص ن د هرخاشم یوزج هلی
 أ هلن ضخ شرم « دنه اکٹښ هعاق نوجا هیر اا هسز ولک رکسع

 | تابب رکن دنعوقو تیفکوب ناخهد هلزوط . رابدلواریکو راد *داعا
 أ تولوا نازه حنو هچحارس ه دنکج دیا تکرح هنو ناغفو داد لاح

 | نائدو و یقیفتع هف ط ررب ناباررهو نبط الس نالوا ,هدنمشاب بام

 1 | هیارسهغاب یا هليا رطخ رک بولاق هلبا مدا لیلغ لفا:ۍسوبدنکو
 | هظحالم موه كنادعا ندفرطزه نکیا نارکب هلاع تبفاع براک

 | مان غاط هرفعهاو هدنبرق ب ویعهدی تماقا ی د ه دمودح لح هلی
 | دوجو نفح لچال لابع لهاضهب هدناو . دوعص هقهاش لبج
 | هناتساو راوسهب هنیفسرهلبا مداج ةرو . راغلبا هلبا هده اثم یغیدلوا
 : ] هدننابم یسپلاها عرق هبا یی یرارف كناخ , . یبلبا : رارف هنفزط
 4 | هنیافص یرلهدل وب ه دلحاوس یساینغا و اب وفا بولوا عقاو لالینخا

 ۱ دیعب تویلوا یرادم هتشابو تک رع هرالګ ریاسو یلوطاناهل | توکو
 | هعلق یکی زلتدلب تناوا انیمه م هدرو "دن لبجرانا نیب ةدرال تم

 ۱ | وفا شما فا هنر مر وسا اجزا روم آفت سن دلت

 ژ ندرمشب قوط كا خرج اقارب هلا مدا رکیز وب هرکص ند هداج

 || را کر خا هلا مرجویو هدیسر هتلحاس بونپس ك رهید ردجراخ
 ۰ | نالوا یهاکءارا POO SPE شا

 | نشده دنلالخ ی جزع هپ هغکه لبا یلاها ساعلا و . تضمن ندوصم رف

¬ 

 ۱ یدلبا و مپ مو وه هداغا هی هغک لخ بودا

 | قفتمهلرب ر. و. قهل یا رکسع نالوا هدف رط نا مط یخو نعشد
 1 | رکسعرسو .مزپنع ال امنیغج هک دهم ار هوا کم بولوا

 هداخا



 در دب ن دنسس هد تام فا نا لر لد |

 راشم ..یدلبا هد یکی حار ظاتس هدیارس هنعاب نالوا یرلعدق

 عکس سج نمط مونو دهی یب دز ال بجو ٠" داملا هغ رق بلا |
 هدزرب هتیشع ئم زاوا لوصا هل راسو هع نالوا ی واطم |

 نالوا ی اف ete بولوا ترا غ ناماد ||
 یرضخ تفو ن نا مزال كما تد السح راسهظاهدادعا هعق ادم ۱

 ندیرکسه هردو حوت . تاهد ,E تاپ

 یاعوت كم شقلا ۰۰ رانکر دف كن ر وت وا ءاکسان لو لوا نایب د ||
 راهنشا یزابخا یراکدلبا رادتبا هب«سصاحخ یسهعافزوا هل راتات ۱

 هند ر واط هغد جافرب « دروکخ ذم لحمو -. رافلیا ها راتات ||

 | هب وط برض زانلوا هدننیعم یخد هدو دعا راهظا تزیتغ هلبا موسه ||
 رار هدا بم 5زال کاو هدورب:تعاتس یلا راز بول(

 دنن ورد بؤ دبا قبضت ییدعلق هلی محازم عفد راف گص ۰ لایدلیا |[
 كال راتسن اج «دفعفآدعر دقنزه 11 لر والد ی دعکندرس نالوا |
 | لمد تداع ندنشدلوا ل الف یراتهناس# باسا ید هان زلت اینا ۱

 اط ینبتم لقعم زب نالوآ ه دنسهب نم رف دیلکو السا ین هعلق :

(TY) 

 | ید یس هلاسر نالوا ن دنلیبف هل وعم یناسعم بويل وا ید وج و

 دب سر ناخ هک اوفرط اوفرط ع ب ولک هنفرط مرگهازا درس
 راعشیب ردقنره راتات اجر و دراو  فیدر هپ هلاسژ ید یعرمصخ
 هدفدلوا مر کص مرز 2 بونلوا روا بات هب هن زان ثاودا قسد هسلوا

 هلرهررصم دیسسر هلک هک اوقرف اوقرف هنیربرب و رظن هیوط اتام دص
 | هلوقوب هسیا ناخ ۰ راب دلبا تغب زا یی هلاتسر وید زاردیا بسخ غیبت
 یخی دلوا لاحت لا هنکرح هک دل رب و ها بویلوا مازا هلال"
 دلم وارب صحت هنفرط باکر تیفبکحو ید هعفد ییاربو  ریقت
 زاحا قر هل وا سوتقا نرس دو نون, ندف رطوا مسناظعا ر دیص

 | ا رسا ام هنر ومام بوصو اعا ن دم س رخ یدنکه سیکز وب
 نم و  هديسر هنس هطا مرق لبا را ڪر ور قفاوم ۰ یدلبا

 د م یخ حح

 نشد تک رس بوت ما ندمشم تور قد واول |

 هو رک نالوا هدیدعم هدفدنلوا اما هنفرط ناخ هرصاح تشک بواوب ۱

 ارجا یطرغ نالوا نکتسم ه دنر ارم طور ند هل واطتم نام ز هلی ۱
 مسیح

 ad مم
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 ۲ موج نو ۱

 | حدمهدنان هنسلاو قافارشننم ىل وصو تبص كپبلا راتشع |[
 | عملا نعلاخف درا قو وب بولو: قارغا ذحز ا ین

 | ند اما مرکا ر ادرس بویلروک بسانم یسلاق لمهمو كوه |[
 ندترلفرظ قت دو یخ د كهللا راشم هدلاع یغیدل وا ردقم كعا رورغ ۰

 نط دنس تزد فاتنکسو معصت یسک وشراق ةلبا هرفاو رکاسع

 میتف یزاتعأو دف هبا كل رکسحرس و یبصنم ىنا مور *دنرخاوا
 | هلیلج نح ءاوآ نان واینقن ام دّقم جد هبلا رانشم . یدیشعل وا

 | تمان بویلبا رکشا مچو رکسع قوس ندفطره هلیساضتفا
  نالوا هدنللاشم دوو فاه ز عید هما و دنا

 | هدروکدعلحم ۰ یدلیا مابخ برم بوک هلسح مان تاباق

 یکپیلیا تیاز كب صت ورغوط هبهلف ین وکی ن کس كن لو الایداسج |
 نالاوا * دفطو رب ه دقدلوآ مولعم هفرکخا راذرسو مظعا رد

 ینیدزاوربخ ندهبلا راشمو . .لاسرا هیلع رماوا ةنا ممرعمو ارزو
 | ینو نماو ..لافنحاو عافجا«دنراب بشم تیعم بوصصک و شرات یک
 ناخ تیکرح) یدنلوا لاتساه نیت با هکر هرز
 ۱ یغاتطاداب كلا راتشه ناخ (۱عشن رافک ی السا ربخ عویشو

 ندفرطره تأوم نکسع بولوا نم هتنلف رک یباسلنق هدنب وق
 تتلو بمب اب یاب NEDE یورو
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 فید ناب ۷ تی ناب منی هلو

 یواکراو د. شن ةا ما ولو غلام ن هی

 نسر pg teh شب ۷
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 a لخاد هلا: تایسا نادعو قع رعو هج و هفرطرخا دوخا و

 تاقا تقو ردق نوک قلا تولوا مولعم هر هلج ینبدلوا روصت

 نامرف هراریاسو هرلغج وا مومعلا ىلع هلبا زازتسخا ندنراتلاح قرفت
 بصنیراذرمسرق هلبقوس انا نا لس یس انا یرنهکبو ۰ راذصا یا |

 یرلن دیا رارفو 2 راذگو تشک اما د هلبارفن زویکیآ بوئلوا
 یدنشفاوا راصشاو هش ینلیا راضحا هو ذرا یدابالا فوتکم

 شکزه ن درازف بول وا ناسیعو یهاطظیمهدنن ناعزرب كلربب دنووب

 لوبن اقا یسیضعب كنقلخو درا ندرانايل نالوا هدش رف یغاطابااا
 ییوبقوب للغ قاماش یرلفدلوا بهاذو بکار منام الب هتنلقناق ||
 ندف اضا نوچ "دصو منم یرلنناوا « دهظخالمواو دس ید

 تصخ را هننشدلوا هدندب یهر هرکدت كيا دیفک هدحاو صخش | دغا

 یبانروطرو افامیهاربا یاتفم ند راولکدکه رزوا كمل ربو تع زع |
 اغتمام ناسنالایلا یش نتجا . ع یانی ازت منی او |

 اکتفا تم نانا وب هدزاربغمو ۰ اد وه ةدسان بولق یوم ۱
 یرلفدلوا اشکعارش هنفرط هناتسا ارح بو دنا عامظا هلبا ها یلود

 ی رازوفام هال هل وا سکعتم هوپ اس یو درا یرابخا ۱

 ریهعت هدام جد الف كلذ نلع ءاش بویملوا بی وضت بیدات ۱

 هقشب ندنغیدنلوا ج رتسن هلیقب رط ین یشاب یجانزوط بقع ردو اا
 تونل وا عقد هرخا یکدکو عفر یماعز یند كۈز ||

 ملقا  یدنلوا سبح هدنس علق هنمطالپ هدنتروص سفن جالصا || |
 ندب نایصغ هللا دارشناو داد-تتسا یاوعدو نانبتطن «دینتفآ ٤

 بونوا رپ عت ندنفرط ن وامه باڪر یالهربسخ تب ی | 1
4 e 1ثعاب و هیت سود كفوف ظوفره هیت 4  

 ۰ د رها یادتبا یهجوت هرافرطو رب ند هر وم كنهبلاراشم ( اتشاپ || جدی بیا ندو رک نسب لاوجا ید بوققأ |

 aan م مح کیک

 هدانا وب نکباراشلوا  نازرا ندنحاضتفا ع اجراو ذخناو ناسرت

 | بولوا دنشم لز دیک تماسو رونف ه دسان بولق ندنکم لوطو دتع

۱ Dir ti o نادا دید ۱ 
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 ۵ لا REE ې ایا یرافدل وی دنر هناجو
 نییعن ندودرا هاک ات نکیارایشعا اضما ییاتشو مزع همس یرلکدلک

 || نیهدو نالیس یک مرعلا لیس, ندلابجو لالت پھر فلنکبع نالوا
 ا نابا تیفپکو هند بويا نانتتمو تيس لو انم هليا نایب د
 نارك هخرطوشر قو راوس هی راقاق._ ن اریخو ن اجنفا بم دلوا
 دوج هرورم ندکت لو داوب هنیرافجا رایفک رلیدلوا

 || هبا ےن نی زدن رد ز ویچ وا ن دنیبحوم ركع یراق دلوا
 || موفوا پورو شبا هرلکنفت ندلیتفرب دن دو زو رلغچاو, , ,:نیکرد
 | تیاصاكنفت هناد هرثکاو . جاه هدنبسهرآ باو شنا ینا تلال
 7 یرانکییمو هر وب هج ر ڪڪ كراقانف , .رایدلوا مدان هثب رلکدلک هلا

 ۱ :eet جنا . یدلوا یرلنأج ینو دع بوصفم یرلاینشاو نازوض
 هخرود تعسو تلاه هد هد راحت وب یس هدابز ندنف صن ید راكبا

 هز هبنشبو یادساو یل وط «دنفیظ یا لا شب یدلوا كلاس
 اهدرکبع ممه و روصف هدهعفادم بو دنا موجه نمد هعفد جافرب

 هنابشآ پولوا هو املا رنکیناراوا هيبت رونق

 "| یدلوا بارخو نارب و یکفرابعم بابرا بولقو بارغو موب
 لر اهن دش دب قابس موقب تازن هدیدش لکو مسظن جا

 بولوا نو رحم بلق رابغ کدودز بیسو نورد تبلت رادم یموهغم
 هدنی اوأمو نکسم صحت رهو افا نیرف یمظعیهاود وب ایرق
 || رداعددتس یرلغج هل وا البو تییصم عاونا هنسراو هلا اونو تماقآ
 جا ناو ظفاصحت بئاصمنالوا عفاو؛دیلیوط .(ثداوح یندب |

 | بوایروکبجاو یلرع هل غ یکی دلبا تنم ندنسهرآداجدع كناشاپ
 ۱ ومأمهبیلاوحوا كد هنکرا دپ ظفا حر نا دمجایو هروم
 ۱ كينج یردا رب مظعا ردض یدنلف روشنم یا طظعا هنبدب و +

 هب دنس تاپ رشت ن دی رادناهج ت.ربنعح بفرمشلا جارو فرط هليا

 نوعضم بولوا دورو زپ زفرش بولسالا عی دب طخ هعطه رب بود
 رابخ هنوب امه ط هبا یس یوچه ندنفرطره كنادعا فینم طخ
 یکم فد ت و لدکی هلی وب ندنوبو ر ِندنفددلوا ضر اع لال

 ریکذ تو دنا اچولی لأموب بولواتراب ندنسعایق تردام هی دعا

 || کرد *دروا رب تسد بار اهف بانج رضن یاجرو . راتذخا .پوللوا
 ۱ هم رر زواادعا و تکر رج نادنس یک غاطاب اب توپ یود را رابدلوا هلآ



E 3أ )نیش  Eطب رتورد لانعاش ویزا وا هک اتم  
 یو "ناب نو کنم ی زا یو ۱
 بایت ردقنرهرگ اتسع قاسور تولوا اش هک فرو
 ی زادقفاو ادع چ هایت یار زو یان و رش ی ا 1 1 بویلوا نسب یزلطووشکحرارکو اوت یحلهوخژ ها

 توش وو ونک ناسا ت ر ندنوبامه یودرا ||

 ادار غورا اتىھ یو زا 2اا تقوا قالب اش اب || ا
3 

 ۳1 ده برا سوار مالالا

 طاق ویدیو هوای رها یا
 0 هبوط( لاق عونوت شد وووظ ) هلن راذکهق

ase1 العر راتلکه ار مو ۳و ن هد 9  

 REE عقاو اتوغلبق یانو ن ج

 | و دتا ئاشا نا نر ام
neti.بت ر نت ندرت نیا اسرار رکا  

 اوا 5 ۳ نه زا ی ورغزز

 د راقات اهلل رک ت لغ بوفج « روک نم لع وک یاس وا ۱

 ل

 را ه ترزق ا انا تالوا«ذهبنضتو ماتیخ |

 طب یخ ست

araو  

 ےس ہبہ ات کیف > تاھا

 0 رزوا نت و و هد ات یزاونو هانیتیاخ سما ۱

 ۱ !تالوا ناق ET منا کا 0 3

 ۳ رج زاك ی قبلا رثفعتنواقم تفاتطو نکو نران 1

 1 اا )0 هاو

™ 

 ات راش هعشب نادنفتدل وا ATEN نا

eo Tenaا ىدۇ در ذونخو * ولفت  

  eمعا ردم قم ه الك لونغ رده رلف ر ظوا لاو و ۰

  2كر تفتلوا مهفتو افا وب امه یودزا نذف زني قا ۱

 یی وفك ابر اوشو هدان لب یباو ن اغا نایلغ ی ھا ||
 رکنعو - نیبمن لاحزد مرکا راد رس یباغا دما یورو ی یا ||
 بیخ ار رند کوک کو ا رغ روک دما ۱

 ۱ | ادات نىنا لوا فباشو هدفتسرت ن دنر سز نن ا
 || خالا ET ناو :ی ردعسوا



(Avr) 

 | مظعاردض هنماسپ یرلکج هدبا ر وره هلهج وب هفنطوش راق بونلوا
 | ت دنو بانه یودرا یرکسع یاشور كناقنود نکیآ راظتنا ارت هدید
 | تبئو دضف هنفرط لبع اسا( ادعا كاد هیر او هن ی وطو . تضهن

 ۱ تللوالا عییررهشو معتق اویا قلناشیوب رب هوا هلب | ی !ییغیدلوا
 | هب هطا نالوا,عقاو هدننایف لبعاسا هللا لیل یزد یعلانوا

 تش ڪڪ هدیاوحاو x کت ینا بورقبچ رکسعو پوط
 | یکی ی یلکد لب تم ینشاببم باپ وط ین راقب اعا مالسا ,ن ذی را نکو
 ۱ نالوا «دنراتیعم ندشارکچ يزز بقاوع هلی هنباعف یابد چکن زنش

 | وديا  راذکیح هبهطاو |. ازاوس هراتباق و دانا لا راھ ةا د
 | نام ندیزویکبآو لارمجبربهلبا طبض نبراس نم کیا رب هد نوا لج
 ۱ یرارف برّوص نیلد . | نلیدلم[ ۲ دامذ وكاله رج * دیساز ئر اف

 | ئفغت عاهل بعز زر دبا دادن 2 فیس طیعط ناپ ةبقب یتدرانوو راها

 ۱ نکرده دقنند نعقدو نیر ذنوزیصنت نرلرصحوفبنیو بیو

 | :ندروباطالانا یف بوکیچ نالا لها هنیرازوایرارواراط بترغ نالوا

 | بو با بارطضا باتور ی دحوم دونج هلل اهي ران تابالا ریا-و بوط

 | ی راحت , لب دلی باپاو دوع هب یلیوط قر هنا نا ها راجا

 | یراترتتهج خزک اراذیمسولال دنسا یم وجه هب بلیط كنقهدن دلاوح |
 | ندتیابنا ب رخو برض م دودنلوالاح هدافانینفط اش از طه اح هنو زط

 | لامکتسا هسیاهن مزا واریاسو هرخبونلوا غجچ روال د ردق تیپ رکن
 | نالوا تعاس فصم هیواد هلبارلقجا رافک یدنلوالاسراهب یطیوطو

 | مان هنری اط بتم ند کنن رذق كيب لا ابرة بج هنورب لیشاظ

 ۱ مااا هیالعا رنج ینید ارا هرز مرح هنپ رزواهبضق اب بور و
 أ هدروکد دف م وپ بول وا نییعا هب هل. اقم ىراس ر وتلا: لب هادف دلوا
 نیو دعر تونصو نهفکمانیسوج هلا !یبس راطماو جان حک

 | بکان هلی برال نبط بادی یصضتم نزاویحب سنجی نانسد !عاون قرب

 | 3۶ ند نیم اوچ بویه تب AN زبدعرب بی ید هایعو

 ۱ دنا دا مایا هن ONS رظ pirs یی

 | كنبشناو نبا كدا وز نفیچ ندکنج عقاو یاب یا
 نارا تشخب و هبیرکبیع نالوا ة دفر طوربا ها تع ندننلوص

 ارغب نا ایو هدنیافس هلیسوبرایدلپا ثادحخاهلړتو هنپ رلفن اجتو



(M00) 

 | نیمو زر نالوا عفاو هدلخاوس :.زلیدلوا شوهدم هلا تیرتعوف 1
 یلافتشا هل فارطا لاوحا ورب ندملام ید یا كنیزودنکو ا دای

 دعب افق بوب هرو ڪس نصر ٠ دافنالا ىلع هلیسقلخ و دراو

 هدکدلبا > داراهدلاون-ضرمن کیهان کر خو عضو لوق |
 | قىسا نىغرنمێوباباولي رر هدنزک با انیمه نویینفودوا |

 | هني دم وب تاوقا لرکاسع ن ذا نکن هدلحاوس اخذ نالوا ||
 اکو ید رک نذیا دورو هتسج هتیجو مو بنات 1

 نالوا یس دات تلع لر ورم هب وش راق بوئلوا متتت هدعرس|ا
 هناوا كن ان وط اظن: هلاح رهاظ هلفل وا قژ اچار جاب د شخ ||
 سس لو. عوطقن قاکما لیس كرك قوم نا |
 قس لضفاب و "روما ەلبخاا قساقودالوط « رولیزوک عزت |
 | ٹاور د لر ه دفرط وش راق هنر ولو وو ید |
 | كۈچ هزوکا کتنا هسردبآ باما a تالذد 8

 ۲ تو دیا رارفو کرتی رال حزبا شو هوبارف مهم تن روش
 بدون اغا ةا نا برم ھا 1
 هل رب اخد و تاضمم دوخو ار بوبل واز رانا مشوا و || 1

 ندنغ دوا زکسعقاو هی هبا ةم هی نسخ بوصکو شاراب نزد"
 قرمشدت پف هب لا وخوا هلن «رفاو A :كنهداز ناف ||

 | وا ندساوسو +۰ ها لس کار كنرکع نانو راش |
 نانحا رو حال السا كلبه هان تۇ او " تانجفا زالوا | ۱

 هیچ تورو 7 تاظضا رک سرت تر[ ۱

 |دوخ دوخ هلردیکم بودا هناهب رکسع ییا ه رند تلق هرژوآ نشد ۲
 | عود وا" لومح ةن رلاسنعم كا روهظ یرلتلاس بالا "

 هو لص اتل او یملیا» با رکا یجب هتک اد

 | نياپو ننبقص + ل اجا ناننی و وکخ لاتا كاتو لقا |
 ا هدابضق توصک هنفرظ لیعاعما یرکتعاسفتوطا نا نت

 مرزی 2 كيا رس یروکرم لحو  ریهادت ی راک
 er هيض قوب هع زغتوم شان کتب ركع انتو دو ی ا

 . | ناساف انش ربو یلپوطب رانفکد ورا ) یدنلوا" کدو
 ager هرز 2

 هادا ادا ن دنفرط نو امف: یودرا« دونمب اوت دون



۹۹۰ 
 سس س س

 نرلغج هلوا عدم هباکل ا هلبارظن هلاح اچ هی هاو |

 || ت روصو صا ةا یب راهاکرخ و مایخ نامه ب وای ررقف

 ودق یللا هد هبراحوب : رایدلبا ضا متا هنفرط شرکب دراز |
 نایات ترار ناتکسو :عسلد ن دت د اهش دهش تنرل د دنحا

 دم هک ندا جورخ ن اچتسال اب ن دیک وکو تولوارادخز

 ق ارمسا یزمخ یراق دلواهرزوا قاصما | 4 هرەك نال وا هد هل

 اشاب دما تزحرب زویرکتصعرس قهصورءاش هنغد دنلوا
 نمط ها نیت برض كنبرادنج مه ند هلقو نیترکسع ندن رو

 ملا رف مطق ندنوب نکع ن دنزبخ یراق دلوا نیکو شخ

 دهی دا ناج صیلخت بلا هدنابم یہ هقرف یکیا كنب یکسع
 .تروشم عوقو ) یدلوا نبق هجرد لصا و یراکد کح تشم لینخ

 2 طی اب تن قە یر ی طه مد رک
 بودیایروش سلجم دقع ازاو لوقع تاعرا ن انلوت هدن وب امهرکسغم
 نالوا عفاو هدلحاوس رب اسو ل اتر اق «دکد اک هنوبامه یودرا ظعار دنص
 ند ضو برج ب ادا و ت اممم ی السا بکوم هلب ایی تاب اون

 r ندندوېط هرد اترو یشالتم هدزغا یدا بولو اخ

 یش ایم ههروما لح اوس ظفح هلا رلن ال وا تمس درد هسدا ل اح هن

 e N ناتنلوا نیت یخد هسو دتنا

 هعذ د جاقرب و تار «دیام تم کید هلتسوب ثول راز ةت

 نوک لا قق , هقشب نا دنکیددبا ترادخرفاو بوقبج هب چلولع
 هب ی انس | هل رب اخ ذو رک اسع ت اوا عجج هلبا تحرا وه هدنفرظ
 یخدءفرطوا قبط هدرکک مصخ نکیا هدن داقتعا ی دارب و ماک سا

 قار>ا یرسج یارجاو قبضت یرکسع هبراحالب بوقیخ
 ۱ قالا هنرلتیعج نالوا هدوشز اف كل دا هب راو دادفا ندّوارطاو

 بودبا نوکسو رص *راواو نوح یا راشم رد یرلک دارا

 کونورادب دب هدنرفرط یو انتوط هجا ابپهلارکسع هد او
 نان دنخاو . راورع هفرط فروش تا

 نالوج هدییرکاا رادرمم نط اخ یرکس رودقع لذب هماقتناو

 ر دقن ره تن بولوا ن اسم ندم الکق اسو قابس ییدایآ

 | شو داوو ی ید ج

 هوم موع و شوماخو هم د سلج را طح نادنفن دلوا مرز
 ی ~~

 ترحو
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 هد ارا الب ن دنفرط یةهحرومو ضاع ان دنس داو قاباردوخح |
 "هدرفسو اموعهدرطحض اعا ن دنیذل اسم عاضوا نالوا عنتم یرآا اإ "

 ملظعا ردص ردضارعا دیف هنسراو کی دلک مزال اصوصخ |.

 یف ورمم هلا س> تلایقو تلف فءضو فوصوم ها دسح هب اش

 هیس اضتفا ماردب سفن یاضزساو ماتم تاچ ندد دلوا

 ماع هد اسا ضرعم یت انسحمو ١ .باقزسا یہلا راشم رکسعرس ا
 اب دلوا باوص ان ناب بایکنا هنتر وس نک هبا ربیع هال اا

 | لمحقم ب را نعالضف ترازو توضت و هفنا نکل یدیا رهاظ

 هلماصعو : بیخر ردص یز هل وقم وا بويل وا تکراشم نارکراب
 ۱ ادورو)ردلیلق لفاریلندیارظن هروما بقا وعو رت هنرللاح هلی یی ضلح
 یا ظا ترازو نابدحاو ناب کپ یاب هو مج

 E درک یفحن ازادو لقع كار ان !نایلس یس اغا ی یک

 "فرط هلبدصف كاد نم ینردفو ١ دیدجت نقوش بولوا یر اب یش اا
 | بولپ ردنوک هنفرط یراتزرصح مرک ۱ زادرسرهعخ رهو رب ن دنوی امه | 1
 تاریعررم ی دنلف ال اب ود یړاتعاو ردوو اطعا هلا یوم دادی ۱

 ۱ نوشت ناو رومام هنس هطفاع یحلوط بول وا ندمارک

 "ید هسیا یفح ید دلوا فید دریک العا ایی
 بودا تربسع زاربا ةع اط الا تی و . تقفلا هلبا یا وجوا

 تاق نوعا قلوا بیس ف دوفنو نیت رکسع او ید ەھ

 ناڪ را نشاوا نیبزت هلبا ترازو زارط یر زدعاج قاع ف
 لخادو ماكي هلبباطء هدلوالا عب ر "هرغ هل رلعا نیست نونامه رک عف

 ؛مالیما رک اسع ترسضن ) یدلوا ماظع ی ارزو به ذل | سس

 el ؟رب هلل دصف التس | ی هلو ادعا ن كا ادب یهوارف ( هافرد

 داده زوببشب كو د ادعس | ن دنرلع وشم تل الض عوج نالوا 1

 3 "همه هل خا | ىلج بولک هنن رزوا لف دال اب هب دا دفا رف اڪ 1

 و توناوا هدننس هظفاحم لوکی رې دیا راشلوا داسفویشزادنا |
 ادا دتبا هت اعا هب نکو ر ا دج اجالا |

 | ر دق نوکت ارد ترشنابم؛هکلج قوک یکم رک را رفض هل

 نب دحوم *ءلمز هعفد چ وا یکیاو :تف اطو دهج عارفا فرط کیا ۱

 !بودبا ثن اتم راهطا هل ا طط نر ةئ اط و سوی یکم

 3 ت یب رله و انفو لرم بارھز فاذا فاکس فاو |

۱ 

1 



  eا 2

 ۳ و دخ اطرد یرابدتشب نفت لر الما ۳۹۹
 | تاساو لوس هدلاح ره مزار هنو .ناکمالازیسع لوصو هطرظوب

 1 | نکا رام رب ورارف هنع اقبا كلر وک دعما هلن لف لاد ندنفپ دلوا |

 || ن الا نادنفرط مالبنا لها یرجتز ككرسجب عفا مدن نس اذخ سرتم |
 راو دن كلن هملخ ن دزب نااسه نولو ا اتللکعش ندرت توظ

 ۱ نی ساتن نیز چیم هذاا ناف ای او بیاک قوش
 |۱۳ هیقسبولبا بطا و
 یب هعلورح لع هانراک شبا ناب و جفت یی راک هد مع

 ۱ ری > یکج لتر و ن اما هينرا ر دنکاح نالوا ی رلعج او

 | تزومزا توّتبح ندهعلقو" از روضو ىر تولت نشر

 | ئم الخبل :كنیکو کری «ولب دلما انترا.قارسخو ثاتخ نانغ ۸ ورظ

 ۱ | اونچا تنه ا چوو مک REE یزیغ

 توت باد ابا RT اک ۷
 ملا كف نس هیعدا ماجمادب نش درو چشمو ̀ مالنا
 لپ را هان ب انج تخ نو !یرلاپ تره نوع "لیدی شاه
 ةت ضو صم هلا هيرا لوح لیص اد حطو غ نالو غ وقۋ
 | :دوپم یالج نویانه علم ترم بونلبف زوش ڪن تفه رابه
 تی و راشه رک حش هی ادا وا نوک انوکد و رتف
 | را دص لاصخسا خیر :الا ھا تس دخن نال اراک هراز. ڈ دع تنم

 لار دسر ةه خس لب خا دروان
 | ماولعم یکی دن .دنیا وا رب هوبابمه باکز یخ رخ وب وان دورا

 | اشم اۋد مدد دن عمو بزار ئوت غرد
 ۹ | لعتشی هسفاض ران .هادیرل هبایعو . .زلعفنم ةبلا زاشُندعدفیذلوا

 یا تار ماتم ی رپاخ نکو ر یرع اه دح) بوآوا
 | كرا لوا مدنزادض/ماشم ., اپ دليا مروا هباک تمم م الا نافرظ
 رودقنره رابغا تکرشو تطل جم هدروما نالّوا یراترافک دې بنام
 | طبر مردف م اکحا یر اڅ ید ,فسیاز اتعاو دوم قاتن ا تڭۆب

 |منس "یا رهز عن هین اک دس اک ماظعر و ڈنع ندیا داما ها

 إن وايا قو رب تلو دروماو ٠ر مازتسلا ىفلصم تااذ الب مال
 aie میوو نیش نسا یار ټپلو

FREES 

 قلباروخ



(۱۶۷ 

 هبا هلا راشم, | . یدلوا نیکو رهف نبخ نعااد هب هبر اس هلا خذ
 قانچ توفو لوج ید ادعا تدا ترش ابمهبوحو كن هد هطا |

 هراس یم نالوا هدنب يف هعلق با كف ینپ راو رپ وک بولوا مرنم هلی ادخب
 لدپ دبش :م دعیالسا یکبع هلبارلپ وط نالوا یزاداننساو زار
 | ندنش دلوا برج تلا یربغ ندکنفت هد هيم السا دونو "  نادتفا

 | pe قوع ندهرطاختو کہن لیکن ها راشح کس جاسا (
 هب هدایب رپ یخد یسودنک بوبلبا قوس هنفرط كلتفج هبا قوش نعاوه |
 ۱ رویا دیا بول و هنف رط یالنف »یی کرش نالواریچح بلاطو وکر |
 | ندتع اسییاو لاغتشا هن ضح سی زمو .لاصتا هنر رک تدع کیا ||

 ةه یسا دف, راب چلپا لاصصتسا منم لا رب,لبافهس زات هرکس
 ۱ اب دحوم دونچو بیتوت یب رادوباظ ببلصو سوقان لا 7 بیرف ۱
 ناد يم ندفرط ور, بودیاراتغا هويه زار ڪڪ دتنام ٿب زلف رت | ۱ ا

 یاو ابتر ای مظا هدراس زم قر هنلوا هلو ادم كنج تالاوهلناقع || ۱
 نام لابا ف لر هیلیا كنفن آرا ةن اش یماوزکس رک او

 نس هزاور دوردو , عوجرهپ هعلق (نعغد هلن و نون راق ان ۱
 عج هلی حالطا لیسیف مارا هنیفرکحوا عاظم شب ندا | ۱ عج هدنفرط چوو. رایددلبعورنش هنکتج كوطودف |

 اك ۾ کیا بولوا اغور ہدن اونا تب نوو گارْغ و داق ارش ||
 .ن دبقجا بولوا رپ هر رفظ رکسعسم یاو لار زلنا دز ۇالۇزذف
 | بم »سض دعوو ناها همته اخ رزوآ یئ لازا دا

 روسیرخ لا دو كنج اوج *هلقش ردق تعاتس شب هلی ناتفتسا ۱

 مای هيٽ نش کج ی زادتفرب قر هلوا لام دب یاّقعا ن اما ۱
 ج ؛ بواوال انو یخ رش دث رادجنز یمیضهب وال اضتساو ۱
 4 ورح بدیعی قر: لوا ط ولحم ىس هد اتو یراوتنا اویتسلا ْأ

 ۱ کس دعا لز کھ E ؛ دنا جواو چب هنعاق هلن ا لانسخ ۇن اؤ

 هطخترد نان وا بلج ندوشراقو ندم ةنلسارکتخ اس
 ۱ نادبچ اردن اورب ندن دمر ب و کک وڈ یب لدل ها فرط |
 | ي کوکو, یدلوا نویشو مام ل دېم ئ کرو رس نالوا لسا |
 ندنغیدلوا عیاشو نضيف سم هدفرطرها علاقو ندیاثّودخ نوا
 ۱ بو ه بارک داو ت دبد ی وتل شزا ناطلتش ئ ا

 ج روا لنص او همه اکد ین" وکی صنج را 7
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 زایااس ی هرزوا یتبتح لوس نالوا قو هد رفاه ندا |
 | اسما هب راف ط یرلا دضقگوبق تن اهل ار اتشم هدننماچ تقی |
 | *هدافاو تع زچ هبناجوا هرزوا یزناش روم ام قط / ,یدیستملوا |
 | نرلنوق مد هبا یرخ | تايه و زکسع هدنراک .دلبا تیفیک |
 | یی رکج هدا ناج لاذپ,هدنروص یرلع بلوا رادقاو ناب و درع
 ¦ یودرادلیا ناقیاو مرج یتغپ دلوا هدن اف رب هدنرلتمافاو ناب ر هدرول
 | نم الفقساو, مالسا لها ترضن رک ذ لن دلیل نان فطع هو ام |
 او مان صالخا هد 2 ی ادعا یا ) نیکوکو علف
 | کا . توو دصف هلل ذلک ءالغاوإ _.ترباصم دکنخلوهو :مادقاو |
 ی لپ تاج نم مچ سه يا و ۱

 جا تززعربزو ا فن 3۳ و ۱
 | لخت نالت اب ايمانك وڪرو نالواواتفرک ها طعادب اشا |
 | نم كني صو ها فوقو باب زارپ اد رکسع نازم نالوا مدو )
 ۱ ناز الاغ طیبی هلبا ر اهن مو بف - یی دنازلبا یو رکفت یت وچ
 ۱ اپ را لوپخ نالوا فو یک تلع تولوا رادو ناز ر ادعا لب اعمو

 | هد هطا عفو مدام نخور هبا کوکر بزلوا عساشووود | | نده اجا ؛چجردهدنرلغنط قم ور عنا مو ؛اتحارچ نوه ارغ
 .e راک قره جم

 ۱ or tp نیز اه
 ی | سم اب مرسی داغ کی هب تو زر

 1 منش هاو هرات هدزرب فخ هلقنلزاا اروظنم لاحوب

 رونت حد كمال با ناالدرپ نانلوب «دنفرطقنور » راب دلیارود هه لا
 بودی نابیلغ ېرلټربغ و تد ال دقوا .نار زف یرلتیجو قوش

 هدق د دلوا برا غم هردپ بها ددع یرانیعج ټوک هپ هطا هلزلفر وز

 ۱ یزوالبا ن الوا جت تای ق ر هب یکخوکرپ و راذکند هطا ۱

 ودرابشاپ کضعب نوجما طض یکدتفخب نالوا رادغرهش هلیمان

 ۱ | يادا نانلوب هدنورد ele و هکلذچ یخ هلو .؛ نم یتسساغا ||

 هلا نيد

 رس«
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 || زا ضنارا دم هللاوحا تا طبخ هلوتمواو < ما فاو هدافا رس

 ا نارفنالا نلع «رانلک مزال . رابتعا مدع هنناو ر نالوارضم هب یریعو || .
 ۱ زولوا اوادم لب اق ادوس یب دلوا النبم هقشب ن دن دنلوا راطخا |

 هدنوکرب تاویل وا یرثاان كج الع < :یدبنشنلوا ابطا نیبمت هلن
 | روھ وم هبس ام الب ادر هنا , مظعا ردص هلقد ناجا
 ناایرفراذصا یراع ندمت اسمو ساشا هدکدلک هنرد احو " :نازیتتکنا
 :قزع هدر دفن ومو ابو طخوروما ناس انفاق غول تکی کان |
 | یس دغیلخ تم ذ ملل وا بوجو هج رد" "هدیتسر نیصد لدخ زخاو |

 یو نو لی تراهمو تف ایل هدف لیعامسا

 هیهیاتساو میس هنعابا ینلسو دنفرش هللا دن اجا :ییاولت راوکر

 | لوا "دچانرور هيجوق ) یدنلوا مفت هراعوقع قصوطخ لاضإا |
 میسه ار ديلا نالوا ی ارغقک لار افلا ( تداوخ صخب و | ۱

 نالوا لحن بودبا ت دوغ هوب اه یودژا هلی تهد مانا ی دنا | ۱
 هب هناتشساو < تامرجاو نب بیس یا دمہ ترک خیام

 .هدنیقع تضخر لب مآ بولوا ن اذیما گشاد ۱ نما تعارغ
 اما ن ۳ ترم ماوا نیکسئو :لوصو" هداهناب داق نا فا |

 أ نانلوا قاغا هتلی اشن هدک لک هنوان# یودرا بولو لوفقو دوع
 | رهظم هبا هيج ون:ههلا یوم ی دنف او زا فا یبصنم لوا نم زور
 كرنا وب طف اتو ركه بعرس هد دّیعالسار وفل " " یدنلیف زارع |
 ۱ یری غ نادنان ول راشو تانیعقو " عب اش یرربضفتو كۇ اتت |

 | نالوا لذبورپ ند هت چ وا یکیا بؤبلوا ی زا ظالمو کف
 یر هاب زد رت خرو پنا بابا و
 اد اش مایا ادعا نان راتس اروبح هقشب ن دب دلوا عب اض

 اراضرک هتفر هنفر نیا اعرو مالشا لها بوک هفرظ ور هلا را ا
 نو نارق لالا تارو يا ناقو نخ و سا

 یراق دلوا زج اعو هدنامرد ند هعف

e 1یو لیا مور هلفلوا بانجالاو ردت " اشسا  
 قداصرب رو یلتفاح هوسرخو هیانش اپ یدبعرب زو یطفاحم ن
 ورم هب وشر او فارطا ؟هظفاسحو , اتتا اهافش تو

 hele دعب 0 جد ر

 هد» یم
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 | اهاقش لر هيد رد مزال یر داعاو درط رانو بولوآتوهشو نر

 هه سس | دن رریاد قر هلوارغوم نمانژکاو دیت اود تق اجرو

 عورصم كنوشا لد بوب راب یهو ٠ قبح دنک دن كنارود

 نپ ج نپج ٌةمدقم هب ودن ڪڪ ل احوب ن دنغب دل وا یتع# و نسح
 یدیشلوا لاش وکو جب وتر مظم هبا لازعنا اب رود بواوا لاعفنا
 |اضعب راه اش دارا كعد ھول ی دنفا بینم یب هرکس ذټ

 هد هباقو مخو یناضا حوراکب هکد رها لفط نالوا هدم هرباد من

 |هدعرح هدرپارشربز نکنا هر اوخ ر شو قهایح ردیفاض غ ردوب

 راتس د عضو هنش اب هدنخولب هنشابزکس بول وا هزت رجع ز انه د
 ر اکتمدخرب هدنس هیاشء یونعم دلو قار هیمردنوخرابغاهتب رزواو

 تدکمریو هتبدب رلتسرپ اوه ضد. دیعبت ندمهرباد یوق رم نکیآ
 | تس دربز بجاو ییاسعر هبلا یوم هدک دب دردنیفم یار یزمف
 لاو و قناوتو توکس رایتخ هدنقحا ندنفر دلاوا ٹن اکر

 تیدومام ) یدلوایناهن ظاتسنا ثعاب هرلتلوا «دنرمشف و (
 | نالو ع وقو هد یاسا ( ناقرتوط هدف اس شاپ لعیاتتسغ اظ

 یل صتوبب دات قرا هنلوا لج نزم دن هوسو تافغ كاملا اشم هل داع

  لوصولا ی لار یدینشک واراضحا هوب امه یودرا هل يس هدارا

 )هدضوو ثحو "دوجوم لذن و بلق تابث نالوا مزال هرارکسعرس
 |هدرب دقتویو ( لاتف كرت هب اضم الب رکسع توغاروصق اعطق

 |لاقم ناب ز *دروا یسغیادلوا لاحت ر ما ماغفا ةن هحفاادش اد رقت ||

 |یتیرلبناج ناقرتوطو ` .لورعع نادك رکتسع-رتس ید ی فوت ۱

 ۳ ش لعفلاب ( رادنفد لّرع ) یدلوا لوئسمو بت اعم هللا دظفاح
 ۱ 9 ثادراو تلف یدنفا لع تمصع نالوا, یرادزنفد"

 ۱ الف دردیکو نوکسوروضح* هراوارامو لیل هلبا یس ت تاراش

 |للخو طبخ هدنزاپ دلر وپ بو دلا نونج م دةم ارب هبلآیموم
 مالقا نار اد هسبکواافلخ نعوفو لازو وپسرباد هب هلام روغاو ||



(er) 5 

 ِتداوحوو هتسویب هن اعم نانع ساتو ءآ دود هدقدلوا هاکا ا

 راف ڪ بولوا هتسکش یبازم جاجز هلبا ییسسروهظلا بقا عت اإ

 تعزع هنغ اط اب اب هدنبقع تماقاو طض ن هلق یقاسا
 ییهذ ن دنروہظ هیظع "هند احرب هلم ال وا یکتسع یناو 4 هعفادعو

 سلح هدر دسفتوب بولوا ناربح و هلاو هدنکج هديا هنو ن اشیرپ
 كروب زم هام بويل اق ىلا راظتنا هتفو نالبر و راف هداروش

 هب اه هرکص ندنوک چ اقرب و نب هننوتس فیر اع نوک یجنرب نوا
 هنب رزوا یاسا ی دنلوا دنویپ و دهع هطبار ینو هرزوا قليچ
 راتعا بای زا * درک میت یکیدلیا زواجت یکی چ وا ز اف ڪڪ نالک

 تربغنکیاراو توفر دف كج هدبا لاغشاو هلب قم هدم السا لها بولوا
 هرل نوا فصتم هللا ند تن اتمی اغا زانغا هرایف بوقارب یه هینبد

 نم“ د یدلوا نوک ان و ڪڪ لاو نزح بيسو نورد عاد

 هلا توراب یس هقنلپ و بیرختو قارخا یت اودارسجو یشاسا
 لیعاساو برو قدفت هراقن اق نب رلک دلب هلآ ن داب افر بوت

 ی دلبا ببئکو نزح ی السا لها ر رحت ل اونم رب هلا روح خرط
 ا. رحتو مارا هن اتشم یعانط اب اب ن وکی دب هرکص ندنوپ

 محو مدخرب اسو ولفجواو مرک اراد مس نو ڪچن زك نوا
 ویا یان بروم 2

rosin > 

 a شک ۱

 یکی دلبا برقت هن یر ادن اه رکسعم نوبامه تاق رشتو هنسک ||

 دایتپا هابقتما ۳ دی | بار هم بقضردو یابی |

 ی ی ۱

 ندقلوای رادج ات ترضح زاذک هعم اینیس هعقو یعلوط ی دلوا | ۱

 تاکلاسر تولوا ی د اع بنس هرو دص نوا طخ » ۱

 ندنلا شا تفر لامو .. .عورشنابنج با هتنارفازمج یادت

 ¥ یرانرضح مظعاردیص ) هع "دصف ) یدلوا عوز جوز انہ سکره

 | اود تفد دب نم هنپ زما شخورکس خر نیو« یودا ۱

 ات حس سس
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 . | یودرا یاتتشم بولوا اغوغو برخ زشابم هللا زواجت یاب لاطا

 | تکرحو وه باسنا یخد هوا لبلق لقا ر دنر هرکس دنیا خه
 3 .ءاعنوجا قعلوا تع اشاو نالعا هرکسع كج هک ن دجزاخ

 "| بونلوا زکر هلبتفرعم یزااغا قاجوا نصا خوط ینوکیتعنکیا تمرحم
 .دونج نالوا نظتنف یدوروو ""لاسراررنخ ةف اک او فارظا

 ی دنلیف لا الا مزال لاثم لانسرا هدنتعض لاح *د افا نب دحوم

 | یغاط اب یاصصبمزکا راد زس ته و یقاسار/زافکیالیتسا
 | لاصیا لف ن دنوفیمک>و هزک اذ هلبتقو لاحرتو ظخ تیفیکح
 هدنروشف سلح ن اشلوا دفع ء ان ھن دلوا ن دل احو تفو ت انج وم

 ِ ۱ ر اکرخا بو نا نابز *دروآ یت افولعم سکرهو ""نارذک تاثح ابمو
 مادقا هنصوتضخ یعمرت هل سنج قح هلوا اشنا هنت رزوا اوطرهن

 واتس نشت هثنافس یجدزکسع نالوا تن نوا فیض ماناو

 .بولوا نیغلا نيع "هیت ر «دیشر یراف دلوا هرزوا لوڅ ده انوط

 .مایخ بر هنتشارصع یغاط اب ات كت وبا مھ یو دزا هدنزوضوت

 ۱ ا رشم رات رذ درب دنو هلغملوأ مالک "هرادا ن دف رطره | تب درد اهل مها نیس م | مامها هلیصح ناسا رورم هفرطوشرفو

 | ترش ابم هرمآون هدنف رط نو ڪڪ شا چوآ ءا هغد كلوا ر شاسع

 نوک ی کیا رب ندر وتم ٠ یدیشلوا تلو د ناکراریاعض کر
 | یراکج هدبا موه هتب رزوا یش اسادوخ ابو یعلوط ان كنادعا هرکص

 زین تیفیکوب هی اشاب ىلع یناتسخاط بونلوا قیمت ندرالد صعب
 هلا مف غج هلوارکسع تشحو ثعاب یسانفا فوع وا یدل هن هدامو

 ىيا هاک ان كلذ ىلع ءان یادی حجر فرط ماگ

 یثاسا یکساو رورم هفعرطورب هار هدرکک ند قر هلاق تعاص

 ھتس هظف اغسسح بودنا روب اط برتر هدلحم نالواروپذم هلکعد

 :تویلبنازوس یرسج ءارجاو :ناشیرب و هدنک ارپ یراثوا روغاه
 .تالوا رابتخالا یرو رض هدنرلناتعتو لفاغ ند ادعا دک هشت

 | ةا یا هفرفتو د او نادحا لبا لج هذ اغتو ن زا

 یک هار عطف كلر هعا هاکن هنعهد فرط نوسرود هارو هاتف

 . | بوقیچ هر هتشپ یسبضعب و هاب یب یلنوط نیکو نغاط ابا
 انار ن لل ام انها شام قراسخ یک دحام یخاسا كند

i har RE Aتی هی  
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 از یا سالار ساق ا مت ۱

 يدنا هرخالایداج ترد نانیکسو ۱ , یکتا

 "هرعو هل یدنفا دسعسا دجحا هد از:يدنفا باص دا > ا ا

 دعاو .,گدنف ارس اع میبرد یہ اف اف وک نا ۱
Eکی نا 5  
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 نالوا شنعفرغ هنر ادم دنتسدق اتسوب اه یو ۳
 | بس نوکیا درخالا ید رو لوزین.یدنفا دارم دما |
 Ê لوجنم :دنار جنبیموا یدنفا نوما بم یر فلما غ ینو خیل ورنا ۱ 3

 !هيیدنفا ندب اعلا نیز هدازایلوالصفتمندریمزایماضق ردا یدلول | |

 أ ل زهنم ن دفب رش س دق هره اقارمصم هلبس های هنو داو ندبچر رق | |
 |ناینح او ف ترک اینو و "هرغ هب ی دنفا یطصمهداز یسوسرط ۱ ۱

 | هد وفه "هنس هب ی دنفا غاغ دمح دیسلایسضاق هزدا اعاس بولو 1

 نالوا یمیض اق ماش اش اس هلیس هیاب هنر داو ندننس رغ یلوالا عبو 1 3

 ۱ یکنوا تنم ی هنس نبا ناک هب یدنفا دجنا هدار یتقم 1

 دنا سیالو تیام و یوه مرک ن <

 یرکسیضاتلا مور اقباس رای دلوا نادخاو لاثما طوبفمو نارقا ||
 بيلا مالسسالا جش نالوا الا سرو ف ارتشالا بیقن الو ا
 سر کات لجا وا یدنفا ادب دیس داز یدقا نطسم | ۳

 ۱ 5 رس ع ورصم قوکی ج نکس ییرکی كرخالا عبر .نوعطم هلا | "
 ىسبض اقلوپناتسا اقب اس هلب اقن فرشا بصنم بولوا نونلا بنر | |

 ESR یدلوا نونم یدنفا جه اربا دییسلااا

 ییدینفا باول دبع لورم نرم ت دیک ویو[ 3 ۱

 ی دنفا دجا دیسلا هداز دارمو . یدنفا اضر لع هداز برو | 3
 رای دلیا رارقلاو دولطاراد رابتخاو ٠ راعتسسم ت ابحت كلر اق اعتم ||

 عيد دافي رش دع ها يرش یرکسینمات لیا من ا

 ا شم و

 ا ۱ فلاوذیامو ناو سج هنس عل اقو ) یدلبا لاقاورع تاحزد 1

 ۳ هب هسورحم كلام ن دفرط ج اقرب ند نم“ دو .اضقنا نییف اتش مسو
 ول ا س و : : : تست
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 | لوق هرکسعرادقم رب ن دنیا را ترضو ترح ن الوب هد اتشمو

 یکسع نانو بنت یدنلوا لاصنا هفرطواو نص ش اب یسادفک

 هتف مظعا رذض در ابربخوب :یدلبا لات! لفن فولط هلیع اما

 یماد هک لوق كاد هبعتلبرب و ماکعقسا هپ هروک زم "هبصق هدق دلوا دراو

 یعاود هلب ارلتعلخو تانلج كت ارغ نالوارادوع یتنلرارپ و فیطلن هلی
 ی هح هدنویا مه یو در ما هج : ئدلبا فبعض ن راتمه و قوش

 | قوس هرزواهجو ینیداوا تداع هرالوزعع بونلوا لزعاعادج درک

 || قلیش اب نج هبجو ۰ داصباو ج ارخا ندنغ اط باب هناونعرباخ د
` 

 تب رکسف فباوط بو دیا لوخ د فو ی ورخ هپ رع كنويامه یو دراو
 ب اییع اک ب اکر م دفا ندنوت یم اطعا موز كنب رلبجاوم طسف ینا

 هب هب رغس روما ری اسو بج اوم ءا هنغب دنلوا اهن او صرع هنفرظ
 ها هسیک زوینرد كيب یکیا نوک یجتلا كن همای ذ نوجا فرص
 نوبامه یودرا نب رخ لخادو .نوکسم عب ر راب زهشرکسعم لصاو

 یدنسم قا اغا نالارا : ی دنشعل وا ی رعت لاکو یسادخنک غ اجوا

 یروق یشاب یبوبق نالوا هنب رخ دنن اسر هل یی رفت قلوا نل اخ

 یداناو حارخا ید یحناوم طسف کا نوک د نوا كن های

 شب ناسکسزو كي ) هلع ناّبحوت ( ی دنلوا حاردا هنر اکتناما ۱

 جرات

O SA |را یاب دو ۱  

 : بوط یادص راب دلبا اعلا هنانوطرهت یرلب وط ئږلف دلوي هد هب اطو

 | طب یخ د مظعار دصو .. اهناهنفرط مرک اراد رس ندنفرط ناخ |
 ۱ E r نوجما دادما هنفرط ناخ لاطایفو انشا هتیفیکللا نیارق

 ح هال اتا ی روهظ دادماو لاک !نتنلصم رافک د هی او هنلح

 کلم . بوئلوا ماهفایس هدارا كا مارا هد ینطوط هتس اغا هاب سو

 | زویکیاندمالسالهاوران لها رواحترافکرارشاردقزوبجوا هد هروبزم
 رارقلاراد مزاع هلبا ت د امش زارط نوکلک تعلخ رادم ان درم یرادق

 | ششخت یرلنالوا حورح «دکنجبوب یراترضح مزکارادرس یدلوا

RE3 هنن ربو بیرغ مدقاندنوب هلبابرش ام هربخ ذیماضاراد لس یدلوا و  

 | هاهو بیطرت ىلا قا ل اذ رجش هلیفلاسغا رادیطس تل اغآ مه ار

 || لوئسح راپ مایا. ی دنلوا د اعسا اغا قطصم ادتقک ش اب هبا

  aادم مان همت هک ها 3

 یماضق هرونم هی دمو هپ ی دنفا یلعنکی یلعلصفنم ند هره اف |]
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 شاف هموفرم نزار ینج هلوا شادایوارجرهظم هدنروہظ ید |

 لوبخ لویس ۀدزاپ یارف هد بیل سو لوق مدع یتعیصنو |
 یودرا . بواوبلوصو هبیرکارادرس عمم شداوخ یکیدلیا |
 تربع لو تسایس فیس *هلاوح هنرتا تسوحن رس هدکدلکهنوپام |

 یراتیعدوجومیدرانآ و رابخاهیاخا لیلخینوصکسسو هیاشاب دج |

 هبا موه هننس هبصق هچاوطو شيدت یرننذسم هل ر ادصا |

 یربیسنو عج مدقا نار, بوناوا لاسرا ادقنیلابم نالکم زالو نام |
 هب رز وا یصتخشرب هدنمان ىلع چک بو دیا لاجر لاطبا عچج هلا یرمع | اميز وتو لانتما هبیلاع سما هیلایومریم  یدیشقلوا ناو هدافا

r am 
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 تا

 قنرغو مادقا كناغایش اشواحو بیوصت یت روما كن هسکرب |
 نی زر یاروپ . یدلیا ببرقت هتم دخوب یہہلا یوم ندنفی دلوا یی

 شد و یبانروطو منع شن جاقرب و. نیست ندنفط سلجراضج |
 | یلوتقم ) یدنلوا نیبعت هنیعم كلا یوم یاغا لشو اخ یللت ردق نوا
 یو قر هلوا ن دنت اتر اتسشه هدننفو قناس ردص ( ىلع ۴
 هکب فسوب یس هدوبو یر, صف رکسع ولبریم فن كيب ندنسبلاوج

 هر هد شادرف هدهار یان: هللا شاعم صیصق یفوا هچورب و شام ا
e ۰ 

 |

 دن كموفرم هرروا یوهفم اح تع“ اول تيد ان دقل ع بوذا

 شاب نوعا هرادا یتمصم قلش اب كيب بونليف تباوغو طظ بارز
 زاذنا هلبایهین كا تارفن طبض هلی ابلا تعلخو راضحا یماعا
 "برف ک ندیا داشنحا هدلبع امسا( یعلوطب نمشد موعه )یدنلوا

 هب یچلوط هلباراقب اف یس هک یجن نکس نوا كن هجا یذ د اپن دب
 د اوس ضرع ہدل فورعم ةلکع د یز اغوب نمرکد هف اسم تعابنرپ
 هداز یلهشارف ناربمربم نانلوب هد هظف ام ندنف طرللوغ هرق یرلکدابا

 ندنرلف دلواراکیو كنج هداما هلب هد ابو یراوسر دوز وشب ك نالو

 تع اس الل لبا بن دادعسا ندنفرط ناخو نوی امه یودرا یربغ
 نی د ند ی دیارلشعا راعشا اشعض ییفیکب وتا توط چوا هدی دا

 كنفن نی زسقعا بوط هدران بش بو دنا لوق چ وا یترثا تدیخ کسع

 ن دنغب دلوا عن ام هفرف یبادعا تیک ل بل مالظ بودا کوشا تا

 دعفادمو نصح هنس هبیاطاشاپمالسا لها هلی ایلخ ادعا ترک
 كنم کسءنعمد ی دیشغا نکعو تش ط رش زاربا هدنن ارعا

 هرکص ند ط بط نس هیاطاشاپ یی طصمیرادقمو ومایق هب رح یزادقمرب
 ی ۳ سوسیس
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 وکسعرنف هفرطوا اددحشو تخلفیاب كبر هس هبعاد صالخقسا |
 ترتف و ل التخا نالوب ع وفو ید اش اب دج | تّرعن اتنلوا بصن | .
 بابساوب بوصک هنفط یقیعور یسی رنک | كنبکسعو ناطلسو ||

 ]ها رک نیفجهل وا تلج هتسلوا ر اننف رک هب ادعا دب نیکو کرب هی دو
 هدنکرحو زبس كر هیلیا شدب زد یت دصق قم الوب هدهورکم یار
 || كنهدعقلایذ دینع مصخ  یدیشعا تئاطب باکنزا رارطصال اب

 ندنفرط شرکب هاکان هلبا هریاس تاوداو بوط ینوکهعجیجت درد نوا
 | هقیفد جاقرب و هلب اسقم ن د هعلق حر اخ یجد مالسا دنج تولوا دب دب

 ۱ راصحو ج ورخ ندرلسرتم هلبا لمخت مدع هنشنا لنعسذ تودبا ةلتاقم

 [تدنکیدلبا هاکن اشن هح دغم ی راصح نشد هدل اح. یراکد لبا ج ولو
 [هبنس هیق و اش ادمحتام دقمو دیهش هبا پوط ی دیعس دریم هم
 | ن دش هربا د ید نس اغا یکخوکرب نالوا نان دادب تسد حورح
 هب رح هلا تام دوجوو دار تلل هنسرب هد هعلف , ی دلبا دن دنان

 | ضعب كن هعلق ەچ دلوا نی دحوم دونج ن دنغیدلوا راکرد دادعتسا
 |هعلفقجلا ی دیارلشاوا نیکرمشم كنج "هد اما هلبا نیصرت ینیرالحم
 جوا طقف ندنفپ دلوا لمحت رغ هپ وط تام دصو للم لصالاق
 |هربخو بوط هعلق هدندمولو  ترباصم هکنخ لوه ردف نوکح

 |رادغادیبکر مه باب را هنبسف و." نارب ویک ق شام بلق ن.دنب زض
 | هنحسورو میلسن هثعد یی هعلفهلبا نایب و دهعر اچ ان بولوا نارقا

 !اضقتسا نکیدلک مزالریب دن هنوکهنو انعا یراکن چ اتر انچا ۱

 |ماقمعاقو اش اب دجما تزرع هدنرافرظ لزیکینو قصسور هدک دنیا ||
 سکر ه بولو دونجزفاو هدنرلنیعمو دوجوم اش اب دجا حاملا قیاس ||

 راد رس هدنرک دن د ردقفحم یرلکج هدنا دوم لب هب هطف اح نت |[
 دادن هب لاوحوا ید هسی دنیا قیدصن یتیرامالکی لتر صحا میک
 هرکس نیلیا تکرحزونه ن دنرارپ لا فاکتسنا ندنس هاش ید



۱۶۷ ( 

 هدوسو ذسخا یقوپاسه طخ هلبا لالج | تاوطخ هيلا راشم ر دص

 | مزاول مغ بویلبا لابقا رک دنب یرهوجم رصخو لاین ٹچ
 نال وا ارغاو ثح بجوم هی ااو روغن هظفاحو  ارغو داهح
 هب هلج ینينم نوعضمو تارق داهشالا س ور لع نوب اس طخ

 ې هناهاش یاش یاعد نابزو لدکی بولوا توفو قوش ثعاب
 یاش رشتو نار ادسیاغاون ) رایدلبا ن اویکن اوبا هدیسر
 || بستم هقب اس ردص لما نع كب مه اربا نالوایس اغا رادمتس
 ندنرادص كہا ر اشم بولوا نذعنعو لبا هنفرط هدا اح رهو اا

 هدنفلش اشو اچو لاقتسا یخد هیلا یوم هبا یب یلاصقنااا
 د انسا هنفرط لاوح | ضعت بجوم یلابخ و نظ راد هتما زورا

 | ی ودرا هل با یلص مرا خ ذ قوس هدنرا فرط یوترط قر هنلوا
 هدنس هعفو لانزاق كيرکب ینافب رشتو بنت داعبا ندنوب اه
 یدنلوا بب رغنو ین هوقاعهلبایس فیس یار یکیدر ونک هلاق
 نظم هلبتمد قلبت افب رشن هلبفوس كبادخک ی دنفا یرونا خروم
 هئس ادنفک قاجوا یا اکو ل د هبجت دیا نیس یتا اغار ادحلسو شزاون
 هزکسسعولب ریه 1 ناب رصکی تادنس دادزنسا ) یدنلبق شراب

ar 5 س - 
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FP e ۳ 1 ٩ ۳رنو ری تب  Eتب نا هو مد ام  
 ی نه هد ا 1

 ب ( ڪڪر قئلوا دبقن هنلاوخاراسنجوا تويعو اات بغار دم ایف "
 رب دنو یار باب زا ربکر اش هداروش سلاح عفا و هدنونامه یودزا ۱ ۱

 قم وار رحت تایفن اد دج ن دنراغج وا رادحتسو ها. یدیشنلوا|

 هرز رش ابم ن دنفرط نوباصه ب اکر س ور كن یا لبس هد ار ۱

 می یب رلتم دخ مدقا نارب بونلوا لاسرا هنب رافط ییا موزو منیان
 هرلس "ور نالوا یبعحتسم كرا رشابم  یدیسشعاوا عیلعنو هبصوت

 شهاوخراهظا هلبا س هور لوبق مدا زویکیآ جا بو راّتعا +
 یتفج هبفلوب بل اط ارظن هتفو تعیبط بولاق هدنزدبیر وص ووا

 هلوةموبهدنراک دلیا شنم فصار دصر وضح ضو مم ییغیک هبا قق ا |
Êنادرلنوب تلود هدرفس یخدرهساوا مت بولیزاب رکسعامطةنم غز  
 یگکذ ندن رلق دلوا علطم هب چتو فوفو باب را هنفج بلوا عننم|

 کر هلیکچ ن الطب طخ هنب را دیق بوللوا دادرتسا نلس ور ن اسنلوا ||
 | تب دوماعو یک وکرپ لقب رانکل وخد) ی دنبق ناب هیوا نخ[
 هناجب دبنیشد نایغط نالواعفاوهدنفرطیوکری(یلوبکین بنام ن اشو اچ رع |
 ي هرو ڪڪ ڌم علف هلیارکسعرادفرب بولوا ناوتو بات لس

ess 
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 ۱ مک تینا د هلماعم هلرأ فنع موما ىلع هتتنس هدابب ویراودت
 | نوک ظیفو نور د دفع لوقعمریغ عضو وب بودیا هلا-طا هلا ترخو
 ۱ نصاهش|یکب دنیاذاتعا یالارخا بو دیا لوصوه هشباغ نر نیرلنوک"
 | لی ذب هب هوای رازه نالوا ناهج ناتعس د هنمکخو ".لیتف هدنلا

 نادشادنفکو "یعطظغا ردلص یادعقب ترازو هنحوت ( ۍدلژا
 ا هللا ییسم همجاف "دعفاو ندبا و ذج هدشنک, ( یدنفا دجایفهر

 ۱ تصرف سالزخا نشد قر هلوا لتمر كع جازمز لتععتصممسچب
 | ود شار خرط اخ یلاقحا یکچ هیلبا ترم تس د ل اطا هب یتوکریو
 | هد یلاوخوا ر داق هبهرادا نککرکصرس تصور بولوا تقنمالاو
 | هللا سون امروط دوجو هدکب |دخک ن دنغب دلو ب رنصشمیزر دسر, زور
 | تّیس تمس ی دیا كن هدعفلا ىذه غل ؤا سوح تفانیل همها تظخوب
 هیکلزک رتب اج قفعوو ترازو بتراب هبلایعوق توا
 | بوتصو میظنت نیسوبف هدفرظ نوکش ب چ واوا: +نارقا قبع
 ۳ ۱ رعنا اۋ چ یخ ر

 کون او وا اتمس هد يا بجز نولوا ۱

 ۱ ناچ هلفلوا!اکب نو فک منا ىا ارناف

 1 ۱ س یک وا ابنیه همانروریغیدلوا

 ۱ | جفال هج ور .هبیدنفا هللا دنع قبج اش اکا نس و نالوا
 ۱ :ودص هدبج اوما بقع (نویامهتاش شتر یپظ) یدنلف را بنع او

 ۱ | هندوانه تافیزمشن لاشرا ندنفطدا لاو اب نهش هرلنل وا یظعا
 | نیم لأرورو + , بسا نیما سرب هلا بما لا لخت تمس انه ءا
 | كب نيج: نا روخاریم یردارپ مظعازدص' تاددع یرک ورک زاب

 ینقن هنغ اطا اب كل ییومریمو» 5 لاسراا هتي اه یو درا هلن
 | هناخرتم هدنس هجشچ كلكم انا یشابشواچ و كب اض واوا للادتسا
 ۱ دی لا هپ یمظعا ردص یاس هلبا فوت اکو لابقتسا هی

 س
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 ام هدق دلوا تم البس تعم یوچ هراچو لوخد هی نالوا هدنبرف ||
 | یتشمربزووا هدعوقيم لب هرزوا سلام 7 .لجالا یف دیزالبرارقلا نا

 ی سه لرکسعدارشا ,راپ دلیار وزتو ر دغ خښ هنشک یری دن | "
 هدب د دص منم هبراعباوتیم اغا ک وکو اغا دا ین ودران 1

 ا تج“ بربط بوروشوا علق يج د هنس اغا ودرا نوچ زا دوا
 | تاهم جز ت دلح چافرب یخد تاریک و تن تاب تماما

 هدننامر كنج (هقحال) راب دلیا تمنکش نضزرغو تسپ ین زدف پوچ ۱

 . فوربصمو عون مالقعر دقنرهرشلها لاوج | شرتفنویکسع هفخاوه
 | نایسیماغا یر: خم همی فوقومو تنسب او هغ ارف تا
 نکیا هدنش ارج نیم نویاسم* یودرا بودا دال راهظا اقا
 ىس هلتف كببلا راب شم و .. امت ور ی اع لالا سفچ نماز
 يجويف هلپا اسعلاو عضو هزاو يقو انف او لنق بورونکح لا كيب ك

 !ندنسسارف شین هیلاراشمیاافوت»ا :یدلولاسهترهدیش ایفل |
 | ئ هدار هرس كناشاب نسج ج اذلایداماد اشا نیهاشو تدشن اتش

 كتموب بودا تربت بیک تم هخ مان قوا
 علقو لوخ دره هریاد كلردیکور داسشلد هلسبغا اما هشفنب هدئن ایس

 | یدیشلوا دا رمز هلیخل اغا یر وینا نرخ كز هناا قب ارب
 طع تر ادصو زارحا یترازو "هیتر هدنرخ اوا یس هنشس (یدب شق
 .فرشو نادوبق هرکنص ن دنوب بولوا زارفارمس هلال انفمع ها

 .كردیارودیلود نصانم راس تادعرو ن اشا عفر هلبا تیرهص :

 ها ی ابا لپا مور هدنعوقو رفس یدبیخلوا تالش هیلاراشع

 ید اظ قلناشد رب هرکسعو  نیعقو لاصق یرکسعرس نان وخت |
 میم نصح وا هلا مشو مادا یار ابتسم د٠ نايس ابا ئاو

 .ندنفرط هدنیعض دی دهن عاتقنا .بواوا نمد نشد یداناظوف
 نود هرلوقفیچ ارا صحب هدنفح دن دشفو هدشخ اوم نانا زوھط

 "نداکبا هد نیو الاوفر ی ارو * هرکط ننال يعتز | ۱

 لوالاناکو .اقنا یتزازو هرکص نُدهاه چاقو ب ی دیش لوا اوباوم
 هلیکرکسعرتسب شرکبتهرکص ن داشاب مراص نولوا اززو تفدلنخ اد
 تمس ااا رباط هبارکشل ردغ هدروکدع راتو * ' زاما تنگ |
 دز ندنخاب قاب ھك لصال یا ازم دا ها
 ۱ نیو لباق مای هی لیلذتورهغ نترکسع یکی تب دل

elt 
r 
۲ 
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 شرکپ هلی هب الوپ و عضو مدا لیلق لق او. |, | پوط جافرب هرالح ||

 أ هی هنقو توخ انس هناط یفرکمع رام :راتقروتف داق |
 || بولفو . رفتم ندودنکی سانهلج بو دارا ذی ینادانسا نالوا ۱
 | هبودرا دوب نشد یدیسشلوا رفتم تموصخو نیک هانز هبس اب |
 || فوم ضعبو عج ینرکشع قرفتم نالوا هدخارظا لبا یقین هلباقم

 خالبهنشم هدوپ و شک ام دغم یربخ نکیهلبا غانفآ یخد ی رافرط
 لییرباو تشم هنتمصءولوتسو  لخاد هب هبضق لب احالب بونلوا
 ۱ نالوا ی رظن مس «یکسص ندکح دذنا ننعلم تابش د *نروآ

 عوقو لایجو كنج هنیخ یت داو . لاسرازکراذقم رب هش کب
 | وعدم :یدیاراشغا لاحتراه «وبارف هدوب وؤ هفرطورب هیلاراشم ندلوب |
 | هعفد چ اف ین بوک هنفرط یک وکر هبا رک ع یکید ڈا عجج یارک |
 | يرکبج فیاوطیغب دلواماک داش هلبا غلت لپنو  مادقا هک هل ادعا |
 ۱ هفرط وشرراټ ید كنب راو دنک تب اذل ابو راهلشا هاش اپ رک رس |
 | لیکبع هدف دنلوا ر اطخا یرملا لاعا یدخوم دونج هل ر نیم |
 | ی ڪک رج ن دنکی دلیا ناکاو هرج یترا قت لاو تات مدع |
 | ةا وردعو الا یب هاعاو دادما ن دقههور بویعا ناما |
 || نوف هلیتمج نک نشد كردیکب ودیا ماها هنت مازا قلخ هللا |
 يکبع بولوا صراع تواخرو نهو ,هلبا یس تاو.همالسا لاو ۱

 ړا پا ھی وشر اق هلا بی فو هبالراره یهلا راشمو رارصاهدس الا |
 | بی هخممور البلو هب یکوکر ار اونها ر اٹھ رای دابا |

 | تروصوب واوا بجوم ی النخ | هیلکل اب بیرغ عضو ولو به اذو |
 | یا دردپا الخا یب هعلف هلبا روبع هنوز زرم هاچ هسر ولوار ارور |

 | نار ند هعلق ارت ءدق دناوا قلا هنشوک فرظ ند رکسع نا |
 چوک ینقج لام مهرش نم ات ترص یتح هلرّرخ ع اضف نالو |

 ناطباضورک ع ناپعا ی دلبا نانع فطع هنفرط یک وکر, قر هوا

 | لاتتسا میر ی ارجا قرلوا پخ یب ن درک نع دصق ہوس رکشل |
 | ناقد تاتو . متعال هلورهو یضکر ورغوط هپ هلکسا نوا |
 ۱ یشیرربا تا هم اس هليا هطاحا یوبلا راشم “اكر ذ كض ت اقرا |
 ۱ ندرکبع عاضواو .: م داق هلکسا هبلار اشم بو دیا ماسهنآ ۱
 | هی هعلف ر اچ ان بولوا مد ان هنکب دل کک هلی | هف یس هو ام ادب دصق |
 | بوبیا موی هنر رزوا ها فیس لس یرکعیاهفسو .تمزعووغوط |
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 دز کبک هل اتم داچو ایک ماد ن راکم عن ۱
 بونلوا هیجوت ب یدنخا میم یر ین اک راج هبج و کی هاطع 3

mgrبا ابا هن داو آبقن و اقبا یولضنم  |, 

 |: رحت هنا اغلا نیسح رپ زو ید ام اد اشا بغاو طقفیزوشتم |
 ۱ "هلوکسم رز لمانجا لو ادق مدسان ید اا (خنداوحصعب )۲

 | افخاو مک نکر ه قزل ان و هدنرلدببواوا و و
 ۱ هداب رندن ار اض و هرادا هلا ها اب یه روم

 | لوفد بناب را صلب ؤا اور یراک لکه دل تومن یی ه
 امان سان ناز اکعمظ ةسنلوا عضو قر ردق لح هنس اتجاتنوتلا |
 وز دتا دوا ازعا ییوتلا ئ راک دعا ن ۱ زتخا هیشاقلا اتعوا

 افرا ید یر فن اج یریغ ن دستقخ بس

 لول نا جارتفسلاو مارش نر او! اوط یک بنر
 هی هرتاسق کیو وداع اهف ب طرز تر ورا

 a وی بوی و وا
 هوب مه ی و دراو راتبخار شن هپ هنوز کالاع هی 13

EOE 1نوغلارفاف هديا رخ جزا ` یدینخل وا  ! 
 ناوتلاا “وز و لادا هلا یتفلط نشات زاد هزو نکا لا ۳

 اه ارا اف هسیا لاج لو" نلف هنر کوا

 | هاتن هنیخ ناوب ا8 یودرا ٩ ئادا لاسرا للع
 | ةعف دوب ءا هنخیدلوا نان امج ترتضح"مولع هم /
 | هجو و لاخدا بهش ل وصولا یداو لاسزا ها هت ېک زودنا ا

 | نرو لزتفم) .ی.دنلوا لاغتنشا هلبفرص هب هزفس روما یادت
 | رکن عسل هدنن هطقو نیتوخ هیلا راش (یالفآرکشفرتنع اد

 عيسا اکو ها قفوم هتل ی دز يکیراس کز ا

 | توانترو نج هایش ایغیرکسع ماوع تازهش نکی در و ها تورو ||
 ۱ سالم شرک, هرکس نەن بوت خیام تن اھا ضخ هکلب

 ,جکرخ فا ازان وب مش ءکشع ندا ۸ <

 اب ندنز دهد اخت لاتر افو یش الل ر که دق دنلوا نشانو ت ا
 شو یاب وزا خر قالب ی و
 | نوک اع هدیذم یی و دنکو و شاو لق ها روم

 19 هلن رو ص یا رتا 1 ۳ كب هديا وى ةداتفو ر
 س ست

8 
| 3 
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| یادزو هب هعلف یکی حقاو هدنس هکلوا عرف نکینغ اتعزع هد ولم ۱
 

 هنکیدلبا ب اجا تفو ت اب روس سی ككرادعانرب ز ورب ن دم اظع

 هختسوک بونلوا لاس را قلجرخ شورغ ك شب ههنلا راشم ءاتب
 | ی اسشکع ارش هبوصاوا هلبا عاسب ار ده ناسنکس ن دنس هلکسا

 ۱ | دازارس ورس ) دی زب اب اطلس هد ازش تافو ) یذلوا لاعتسا 1

 | كنب رات رطح دب زب اب ن اطلس ندن اکدازمش نالوا تنطلس ناتن
 سصنعو فارغا هدنراف رش دوجو نالوا کز ات نادارطم لک"
 اودریسب دن هلبا ابطا ر اضحا بولوا مقاو فالتخا ةدن) هریک اپ

 جالعهرزوا یوهفع ءاود هل سبل ثولا ءادو ع ید هسدنلوا

 رازناباسیخ مزع هدناضمر رهش رخاوا بویلواریکراک ابطا
 نوناق ی دلوا ر اهنالااپنحم نم یرجت تانج لخادو رافلارادب
 راضحا هدنفب رش عم اج یر .دلاو كوپ یشقن ترفنم شف هززوآ
 | نیعا یر ادح ات لص الا تب ان رصشرع وا هلبا نف.د هل ن اشلوا

 | تبص هیلا راشم *دارهش .  یدنلوا یر اوتسو هتفهن ندنسان
 بولوا دوج و ملاع شخ هیاریپ هدنح رات زوتوا هلع جرا ل اعف
 یاس «یکص نادنوبو  ناننفلا قیلط هک هنر اتچ وا ق رق
 نظتنمو ۰ ناکمرابتخا هدن وامه یارسمرح هلنا ناک داره

 اق تع« مرعو . یناف لاععادو نکیشلوا نجر ضبف زورب
 | تاج وت قباس ردص ( تاهیجوت عوقو ) یدلیا یاد و اجو
 اربن هد عاوخ مو التم او بت رت نزف د

| 

1 
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 دب دجردصو ۰ بسنا یری ات هلبا ی رقت یمظع ترادص ل القفا

 ۳۳ بواب روڪ بوصت سم یسفلوا ض عر اک ن دتفرط
 | قد هدنرلاوصو هنغ اط اب اب یراترضح مزکآ رادرس كلذ ىلع
 هدکداک هنوبامه باکرو رب هروک هنساضتفا یناهحوت

 یودراوریبحو حشوتیمال اب هلبا ین ز ردشلوار داص مو امه نا

 تاهیجون یت وکی ججوا یرکب كلاوش . یدیسشغلواربیسن هیون رف
 كروفو ردص قلبش اشو اچ طقفو اقبا لاجر بصانم بولوت عوقو
 رادیلسو هیاغا ن ایلس یجور یشابیجوبف نالوا یر اد هد هرشط

۳ 
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 ع وفو هدنما اتشم نیبعل ی داف روشنمر ادصا هما ار اشم ِِ

 بولقریاخذ عجبرکف لد هباتیش ی اضقنا هلیس اضتفا د درت تالوپ ۲
 جم اوج هیت اوج یخ سا بزیلوارادهدرب کا

 | یژواو هنوب اب يوددرا هلفلوا یر اب رهش ټا مول یک
 لش نده ایس رع لح اون رب اخذ ر دق كج هد افو هتنس هعاق

 ران اب الشف هدنغاط اب اب ت دنغ دل وب لوصو هلبتفو یخد هسپ دنلوا

 السا ىلج هرج د ناد رالګ زاردو رو دو كنم یرا_شبعت طب ار

 | اب وط نالوا مدف عضو یس هعاضا ی دل وا تالوتسم یراکلم اه

 ام دق ین اهي یقب دلوا مظع دق ی رال امعتساهد هبراحوپ

 شاپ ی 4ھ تونل وا ء دقت و صرع هنوناسه روضح

 اب هناتسانوحم | لاح هداف ا هلې سج فر رام طور د هدنف و كناغا دمج

 اکا هراسخر عضو هرادفل و درد هيلا یوم ی دی ثمل وا لاسرا

 |عفخو تو ,تلیهو سر ثلراپ وط نالوا یتیح الص هلامعتسا
 ن اعز بوللوا ناسعقسا یرب لقت نانلوا ضیع هن وب امه باکر لماش
 تبافک هد ههرذ زوی ند هیف و چ وا هرزوا فرعم هج و هد رمو

 له سو هرادالارشپ جد یر هب عو معو هغاصا بوط ی رادقع
 !تمامتیهد بونلوا مظن و اشنا اد دحم قر هلوا لامعتس الا

 هنونامه یودرا ار یردق شتلاو ليم هنافس هلن امزاولو

 | هم لكا نعرخا هره هلبا لوبق داب بویه یادینخذلوا قفا

 هو اه یو درا هلبا را هع لاحرد بوالوا رابخا یتیدل و لوصو ۲

 یخ داغ یشاب ی هرعو عد روت «رالحم نالک مزالو لة

 ق اتوا ء اکشیب هلبا فن هد رک ز وب نکس یرلبوط یکی دروتک ارب

 صاخ تملخ هد هلباسقموب . بودیا ر ارعا ندهاج یاع ردصا|
 | راب وط لهر د رزوب هعطق نوا بونلوا میفرت یردق هلا صال 1 |

 یاب وا فیرش.غاصضس " ناقعالا یدل هللا تورا تاف یکیا ید ||
 قمآوا ماست هنفرط یشاب یعوط یسق ان و باإل رو عضو هنلب اقم

 اشابدسح هزانا نالوا عفر یرازو ی دنلوا نب وصف
 ازان رکو هادا هناشبل اک ن اخ کاردی هل دن سوگ
 ىد هیلاراشم ۰1 بودیا فیلتر اپظا هلا یس تبصم ینیداوا
 اف تان ما بوک وپاس ۵یو درا سل فست

 ےک جس ج ۱
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 ی اساو یلپ وط ندن ز اخ نانو نوت نادت ورق ۱
 ك رج یراتع رع نکس هدننهض ی ات نا بیم ب و زاو |

TRT یدیشدماوازب بو
 

 | یوق ردنص مولعم یراک دلم دا وشو تام ضرع هدنارآ ونص

 | دوعام هتظفس لئبزاغوب هجت وب یس هعطق نوا *«ذق داوا دآؤقلا

 ]علنی ٤ول قدح اون با لو و دن زام تنم ینا او |
 | وقاد ناتا! الط "هنیزاطب انام دات ابا طض |

 | شزکب ںادف یینکم هچ رد کال ونهم ئس هد فو قالقا یوا |

 یوا منش ندلوبتد هو دج ادعا ةف یت هو
 مارس .ق الفا بلوا هدندتضف عقد نیراتتشحو كن اب اعر

 2 ندا روهط هذدادماو اتناعا ندنفیط اشا دنحز ذو

eteا  rR Pr 

AE ER ۱1 |۱1  

 1 0  كرت ید نعغدو, د ای مایا شرت E ̂ لایا

 اخ د ةلتج ون و ئالام هرباتنارپ اخذ, نآتنلوا ر اخ أو رات یرالدح

 اقر كند ی ادعا, 2 یدلوا نالا هزاو ا اوات ودیا ادب توق |
thas : e ۱را قر 0 ت  

 قم رس اختر افق یئ شف الف |
 | ندف زویشب هلسخلوا مم خا یس هب وقت هبا راثهشب زباتشو کش

 0 تب فرخ هاو ظا پے یا هقلقو. < ناچ عتاد |
 عواید اشا هوا نما :ننشاکش نیو ز و الا اا رت کلیات |
 لس ۱۳ 3تا نیم نو ر نا ۱

 )9 كن نوال ی وا کات شب نوا هباشان ۱

 "| هدوم «یدنلواززنک اف دب ضال هجو رب یسوصختهتلف "هطظفاح |
 1 ران دبا دصف لوخاد ا هی هرب نحو (ن وضع ندا عا طلق: یس هرب خپ

 ۳ ی داف نام زبن توری ها تدالج شاباز ود



 روم او دوو تانا همس هطفا حم فرش ءهاول هرزوا یرلونق 

 هرجاشمو هدیسسز هنب ز هلکسا هنراوو هجتس وک هیت مزاول تیرو ||

( ۱۳۹ 
 ینا ۱ ا

 .یخدرلنا بولوا رو یس زمی راک دوج ل دی هدن اهج یرلف دلوا

 نقاط لذب هدینعمد هاگسررو .:تاعز هانی

 |پولوب ماجنا تروشمو ماستخ سل ها دهعت ی رلکچ هبل
 | ات رانج دو هدف همر کا رادیسو مظعا زد اعطا

 یم هرارقتسساو تاسیث هد هک مو م زر لع دعب ایفو عض

 ۱ طخ لصفم هعطف کیا نبتم یتسارجاو : هل رادن تر افا قج هل وا

 ]ی یمرکت كناضهر . بوالوا هداعا هیلایعومیدنخآ هل نوب امه ۱

 end BRE ەدامن ا هننغانط اباي قو ک
 ب زا وا هداما هدسلحم نانلوا دفع تلود لاج ر هجت راو هبیل وط اناوآ
 ار نون تارن جنب ایه طاتس اما اونا تکه

 مالا یل و ما: تاون وا تع اشا و ناللصعا هب هلشجت نن رشم |

 ت امو ادعا لب اقمو دارفاو عوج رشکو داهج زمآ هر ز وا

 | قاسکی هدنرلکج هیلنا ادقن اج ورس هللا دآوفو دهم تب هداعوعو|ا

 ۱ یب هظفاح كس هملق یزوا (عیاقو نععب )رایدلوا داضتاو قافو |
 ا كيب کیا نوا ءان هنغی دلوا ندلاحو تو تانج وه |

 ار رزواو. داش ک یراق ارب و زرت یراب ی چکنا ریس یرصکی
 .نمزو دادعا یرلف راصمو تامهم بوللوا نیت انآبس اشهرزپ
 ۱ FE ام نانلوا نیعت ندسنفط قانع وا هدلبلق
 | ینیضعب كي این. ن املوار کد ید.تشکاگ دادمآ ناص |

 ما ناشی هفارطا قر هلوا هدیس رو نازرا۵ ندنع وغو هر
i 

1 

 أ

1 

 رنو شاخ ندداهجوازغ او ادعا

 ماش اضمبو + دیر يلع نڪا تان لح اوس ید |

 | ی رلکدلوا طبخو شیوشن ئ الن یتقلخ لحاوس هللا روزا
 ,س ولو نکسودن نک عقد یا ندافلوا هنااهاش ع وم |

 قمالیق دن وپ دی لاا هر ر یاوا نیصع ر ادم هد هتک وش راق

 1 ردا هطانحا یی راروالد یرهکب رد كټ نوا بش هیعادا|
 حس سس a مصفف



 ۱ سن ۳۳۳۹
 ۳ نو کو

  OSزاکشآ ید فرم تاب ## ۲
 ند هل لداراو صانتنعتا نالوا یر ندنرع ناتشدوی یتیم

 یرکتع كن هتل تل و ها راق لّوا  VEهرکض ندکدتا

 | هتراتکتمو تر اغ اتال اما یراق لوب دنر ر اسب نم ||
 روتف تاب ةتقلخ رات اجو تنغر نالوا هرازوکذنو ` تذوع
 اعم رگ تلفوم ك هلعتاود فبات + بلا تو تراز

 ه دننراعاتظن لیتو لاضفقتا هلا تجار هن زا دف تولافو 1 » ۱

 ]رکن كل وط نانلوا لانا تیوب زاکذت یفیداوا مزال زادتفا
 اشتم یکی قو لفن و "رادتتم یل ابعتشا" ابا تم ندنع افتزاو

 گر ادن رز زظ دانچ اؤ 7 .»تتولوا  " elیت ر کسا اتش ن دیدعشو |

 تب ی پا رکتتعع هل خارخا ندنرب ولو ۳ ۱ ۱
 |یکهولج هدیهاشنمش نهذ زوکذ مپ رقت ا زا - قبا تا لا اونا

 دنفرظ نو امه یودزا هتفدّول و مز التم هنال ومو نالوا

 اا را راھ تولوا حال هتنلام تنافرتضتو تاز انن دبا دورو
 واو دارتا اد" هب دنا انشا یزد قوس ۰

 هتتض هراتلوا هدتنلحم ها يفبد ازاد وصف فطظف هد زاخ ذ و

 |تور وبي ماسه هل قرتز "تار اغ قبال تبر تازن

 !تاذلاب نوجما یل و بلف توف هرکسع هدردقت یکیدلر وک اس انشا
 تنکتسرح البا لابفاۋ تل دیادخا لب افت لحج 5و خاتو < نزد |

 ك رانتتلؤا ساجلابرتف او < ۱ رب ن تا * دیک یا ج دو
  ap meبابو قاظبا تص رلذجوا هلبا كي رقق نب راتب و 1
 بت نسح شڪ هتش زی زلکعب هیلنا تلف اد داخ خا رشا 1

 :دشب روم دراوش میظت كزلغاج وا هرکس ندوب ̀ رایدلبیا
 اة یو مادقا هارفنریثکت هل“ هاگشزدب اطضتو ماتا

 دا بتا قو طا * درت زهر ىد ةدبان وب ولج وا بوناوآ مالک قوس |
 دانس هتوس كمها او و ٠ ابا نیرل شب هل وا داصتا قاتکی

 یودرارضوارو دارت تاش فا و ةفع اف از 2تا
 اد همزوب ید هدنرلغوایراوض راب دلبا تب مشت هوا ۱

 بونل وا اذا ید داشف نالوا نکتش چا ت ارا اا |

2 
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 یرلنوق
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 تاب زوج و عاری فا یابد تب ید 1

 ی ز وا بوب وا,زارفا هس کز وتردو, . زاب لپا نار اک اما 1

 بونلوا بلح ندقجرازابهدنبفهلرخ د هاننمیستارو لاج یظنت 3 ۱

 ۱ میس اوه خښ د ناتط,اضو میلست هراغج وا هم از بج اوم| ۱

 || دوب . .رایدلبا ميتکنو افخا ني ڪا ك روکم غليم هی
 ۰ EKE Rp EY سے ایس يف اعتما

 ٠ روضج هعو د جافر یدیقا ق ززا دبع جاا یمطظعاددص یب وتکما

(My) 

 ۱ هل هطاحا هنس هربا د قجنا فا طا "تاب ولو پاسجا عاطتنا ۱

 یغج 4 وا باعصلا بعصا نم يراتانیست هر ادا لر الظفصسریاس ||
 كهيلا راشم ب ولوا بالقنا سار د بانج الاوردص هل راکفا

iaهرلنا وا نشد اتش م اقا هد رو ڪڪ ذم لح هليا  

 قلع همت الو ل كن ال وک اهیرلکح هدیا تلج ندفیطاو -

eeیا نال وا اطعاو ف رص ه دند اعس داتا  

 ندنس هن نخ نون ایمه ی ودرا هيمو ادعام ند غليم هپ کزویدب|

 كیانوط پو دا افصو تحار بیک هلبا اب تانیبعف هکر شیدا |

 ررحلاونمو .. فرطرپ یخد یس هلی ل وپاچ هلبببج یدا ما مدع|

 كنب رکسع فا وط ٥ هرکص ندنلوخ د هیاتشم كنوپامه یودرا ( هریاس| ن

 رب رمس ضرع مدقا نددنوب یموزركنسماوا ابطعا یرابچ اوم ظسهر |

نوعا قماواب فرص هبلاطهریاسو پجاوم ن وباب .یدیشنلیق عا |
 

 رییس ندنفرط نوب امه باکر عام ب رق, هسیکزویترد بب یکیا |
 ینه وا ظفح هدنمأم لسحرب هلی ير رفت نیم اتم هدقسچ رازابوا
 را رګ دک هوم نبنعرط نوبامه يوج وا هناطباض نیا هدقڄرازاپا

 كيج اوم یز وا ب اوب دانو ا هدنس هنی خودرا ) . يدیننلوا
1 

 تس د هر وکی: فن نخ ندنکیدلیا اضیتق |یلاسرا مردقا نارب دا

 هلل رادعهرب كن دخاوب یجداشاب ع یناتیسغاطو لاسرا هندحبریس

 نیوتکم تدوع ) يدزيو بان و توق. هر دنفا تسد روم ام

 ناتنل والاسزا هلب دصم» لاح * هد افا هایم اکب اکر ( یمظعا رد فا

 بلغ هن رو ناز ور وآ ياسو لاح نالوا هلا شیر ۱
 هجوم و منع ی

 ۱ هدیلاع باب هعفد چ اقرب ءاسب هنغد دلوا و ا میری و



 راک با للیبلپا ااا ناطر ی عمدی
Oناسا یتچدازاو نایب قرود قلتم هدن طابا  

 أ :یلاففنانابتفا نماد بودبا خرو یه
 ۲۱ هدبفج راز ابو زاغا هباوخت مظعاز دض نکیشل وا لانعترا یو, |
 | يا هوا ناشیزب تعاسسوا سپاه یغاط اپ هدلاج یه الشق |
 | ته تب ارا اوس اپ تیفیکیس و: نیا یخ |

 | ناک ا ب ودیا ناپ کیا ناب یط هقيفت ہیرا دج امچجا |
 || نوڪ یکی كامرا . :تولتنرب ور ار هخانلشق هد اب |
 ۱ | داب یخ د یا ربات و, :لبوخاور منخا طاب اب هلال موی ن ادر
 | لب دل وا لوخشم دکي ادناتش مذ اولا لړ ک ر ادب بس اا لش |
 | بودبا "قلم افبعاق ردقنوک تربد جاوا اشا دجا چالما رر و :
 ۱ هلبا ییس یرلو دل وا موردق نادا فشن ماعا ر د | |

 ٠ | قس هعاتس تب روع ام نالوا هنفارط پی طب ب نوا وغل ی رز عب |

 | يمتهن خب یس اجر و , لیفت اج قصا نهاد هاب لی وک
 ۱ کم نددنوکیاقرپ و . رومام هب هظفاحم یی ارظا هلن بوناوا
 | تیر دطوا .بولیر قك ملا یخبد یس هسر احتسبلاوحب نم ویکی
 | عرف ناخ,تیفیک ) ی دلوارودص قرش,ن,اونعلا/لیلح سا هدنیاب
 | هدرپ دفت شرد وا: دفنا رولا +پیهپ چاپ ر داواو یمن اناوطا هم
 ۱ | ةدنلحم تشنه تلح ایش هر زاوا تا لوچ نیز هند

 توت
 || وان طا یراب انې نیا اضتفاو+ ۱ لاله مالنا ركام
 + چ وهن خلونا دوم ام قد هیلوا م لامپ اندو ارق
 ۱ ابن ارم موی هنا نخ پولو ی احییهاظ ییافدا وا
 اواذم :پولوآ ماعا ی)لتپمیلباناد اب وانفری طوفسو | , ماف
 | تبقا قر اضح ان اخر «دش اط ااب اب نوچ ا: ازا قسننو 7
 ا ردع و متت یر اتل روغ هو رب ڪش هلیهح کلم قیصو
 چ ولو یرابالچ باخ و ...جورخل ندنب ناخ :عل هک ن نشد وا
 || ابو نطفن نباش نیکی دی زنش ۱: اقا هد ارم هر زاوا بچا

 | هراو زضل اب دیش هیرق رف نالوا هفاسما تغ ان یکی هنخاجط
 | تن - "n. mkt نراذرااهاتااخا ایل نکا ا

| 
۱ 

 ییعاطعقن و
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 زب رفرش نهعه یلام كار انما هدیدنتس اتام دخ و راش
 رانلوا شاچ اب یضاح ب ونلوا ت ارق نوب امه! طخ نالوا ر ودص
 راب دلی! تظاوم هب هناهاش یاغاد هلا تقرر ع ومد هلاسا
 م رق هعف دوب ( انش يارب تر وشم دقعو ن اشبااعن اخ ن دما
 چ اق رپ هدن د اعس ین اتا هلبا ناخ یارک لس نانلاوآ صا یناخ

 ثاحا یلیخو ۰ نايه رد یضوصخ اسم ب ونلوا سلح دقع هعفد
 نعیوفن هنبار كنقلخ ن وبانمه یودرا اتشم نییعت كل ربا نار دک
 هک رف هد هک رام هنس و ی د ناخ  .ناونلوا ناببصضسا قوا
 هس رولوا دمضهانوطو بانت اتشم هدلج تسانم هللا ناهذ مدع

 هب هظفام یرلفرطو ر دوخااب و كمك بوشراق ار طف هلاحو توو

 ناخ هللا تر وضو ۰ بوتلوا باوصتسا یرلترونص كا ماستها
 قوكی زوقط كفي رش ناضمر و" تکرح ناد هناتسا هلا راششم
 دّقع هدیدرکاآ زادرس دزن نوعا صوصخ و نولک هنولاتمه بکوم

 مظعا ر دم نبفیکدل و دجرم ادب ١  ناوالیف تر قشم نما

 هد هظف ام رعا زکسع دق كب شی نوا مولا یساغایرعکبو" لاوس |
 تانمت رادهنوا ید یدنفا رادنفد هلا هدأفا ی راکدلءا ماسیق

 هباتشم ذاضفا هبلاراثم ردص  "یدلبا لاقم ناب ز هدر وآ نکیدرو
 دفعو لج باب را یصوصخ اتشع هدکدلبا باطخ ولد ودیسانم لس

 یرلفرط نیش هسنیدلوا چه و هن ردا د وخ ان لوبناتسا اب هدنژ هایم

 هد هناتسا یصوصخ قالنم هان ناخ یدنشخل وا نیم

 توس سو

 ردصو تارشاو میل یرفا وب یزلص» نادر ات ما

 ندنفیط نون امه تاکر هد دهعلا تد رق ركب اتن ناز قو مظعا

 یدلوا مان دن هطنار هلمح وت ه دقرطوا صوصخ و و بابا

 مع: ےل نم نم بلا نابل قص وصخ انشم هدکدلبا باوعسا ویو

 یغیدنلوا هلاحا هنناز لرلثلوا هدب را دنناهج رکسعع هرازوا ی وهفم

 هتسمد هلبارکف لاوحا بقاوعو ساوه دم کره هدکدلیا اما |
 سڪ رهو ربخائرخا سلحهدام هدر وصوب - رلبدلوا شوم اخو |
 وید نوساباربدت راضحاا هلبارعضلا قام ع ارقا نوک هکنزاپ |

 ناک اک یسادرف رایدلبا تد وع دن رل هپخ ب ولر و تزاجا هبهلچت

 هدحا یادت نفاع راضح بولب یو عاتق رو
e ERE nyےس سوم سو م سو ساس امص سا جست تم ا صم يا تاپ ا 1۳ بر ی  
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 . امها وتت اردت كاوا نال وب ع وفو دلانا تربع ل اع وب
 | قالد | توعا لالما شم انااا لم اتت غمه البن
 لا اتنه ذ نی هن فس مراول ندا تب رب هیت[ هنسف هدم تباف ام
 ] نوا ین ارخا :یکیسیلغ هفدوط هو د "ینونصت + دن زلب زان ابپخج
 ,هساواید رویپرییسمت هیلعرحاوا شؤم ها توپ احه طوطجخ :عرال اب
 [ چاله نالو ع وقوو "7 رد اف هنن دوم فا اک الا نع»یخو

 ي داق عفر ماج هک بم" دزد رب زو و ها ی راوشب هه زا غمو

 | ناد از یسبلاو بسا لو وین هظحس الف صت
 | انامشترهش هبا زادلنفاو تباهفو -راقوو ته اجو اقا دج

 | ثورفبدنمنیل اطو وب یه ءانفیل خاطف وضخ ابو
 | کر ناشکم سس که بو ب ونلوا ناتخناوا هنر افت یا
 | غزل پاسو هد وساع تیم اتو نیو ا هری پقم هات اچ عن
 أ اوللا راوصنم و همد فلنا یوکس هلا تجار نح وطقم هجو وب

 یدلو ت ورقم هاه اش نظ نسح هدیه اشم نجات غیا وا

 ایدی را ڈوب هضم من رلبلاخ نهذ نب فن ه وادص تزملخ هناا
 ˆ | لاد هتف متفر هج وت نالوا هی اشاب لیلخ "یرکض نمتنوغروب لاتراق
 . اور نب-.پ ولوا لياعو ب دم هنف زط هبلا ر اشف هاهااش خطو
 " ] یموکجویلف تراذض ةيراشب ديون وك شب ةلدرعلا تحجز رش |
 7 1 دفرطوا ها مدا نواشتو | لا ده لق هد الو

PEE۱ ی اپهدبکوف برق نوک خشب ی انْضمز فود  

 | ین کم لا یو: نالعا هیاخاپ جاقتعاق:ینیداوا لنصاو
 1 نوک یس ة رنا وزا یتا: كفن بش ناضعر دوتا ناب س تصف

 | اجا لابقتسا مسر یلاجر وق م ويل | یلعو ابك و ایشاپ افا

 | ةقدلوپ ماجا ماعط لک تنلصم . اید ان اندرات هوا
 | هنس هوا فف رتس ءاولو ت ڪڪر ند نار تازکع لبا ئالا تئم

 | قادواج تایحو ین و زما ظع یارزو هلبا لوز لاطا یقاودنرقت ۰

 | تخم ليج داهنو ذالا نداغا ل ىشاب ورق قوي امه رهق نالوا |
 | یب دن هوس هدن راک لبا تربه یاابعطو هبب  هن افتصا ق اواو
 اینو رض هد زا دن لقا مطو الو ع وقو ها فلاس برو
 ۱ اچ اع برو اهققنو ناعما جنس دمو شب ذلوا اقطاب
 1 | تربیغدف هلضخرفلایسوپ | هه ینجخ راتني اوا

 تست

 ی

 .EEE مس ۱
 سس سس
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 اشم انا تنفادست دم الت هل رکغ نالوا تما ۱ ۱
 نادضفهرزوا هج و. یغب دنلوا لیصفت هد الباب نکیآرابششا طازتشا ۱

 روه قن اسشیرب رک
 روم رهف رط و رب قر وا فلت سوغنو لاوما ب ورب ند دو "

 مکعو دپ لب یرابنعاو نوښت بیس هقرفت ن انلوارکد یدیشخا
 ماه دیا دارم تسارحو ظفح فرط هنر, ع اطبال نا ارال |
 م رسو نوی دم لصانع هقشپ ندنفیدل واریت ق نوزف ناک و ۱
 تهچ.نانیاوا جود هدمامناو لذي نکیآ بوپ زو راز هلا اض افت ۱

 غصایفتاو فرص هرالجابصب ی رادض لض اح ها اولس هطانفا | ۱
 منور و بو دا صارفتشا هس.ک رولن دی تلا یخد نالی رمو |

 هب پن اتقن تاذلتتنبم و, ین اوهش تاظوظح هلبا النا یو |
 ردبا ماا ینزوتفو ن ٥ هدلمجحت ینیهپیفس ءابعااصوصخ بولوا لیام ۱ ۱

 لاح: : بوابات اصیل لاسرا هتفر دنفر لبا: تارشا ضعیا |

 هدر طخ .ماتقموا هب وب ندنیو .نیکمهدلود زذص ر دو هنشربهلر ۱

 عازنا هلیم رج ی هلوا نیکرشم زو اش ارفا ثعاب ینباقنا |

 | .دومأم اغا لج ینیدو یش اب یہ وبف نوا یمصم ناویان ما|
 ماغع اق لد هيچا وب لوصو هنوب امه ب کوب دی ذج ردص ےب لوا

 اکردف هلترازو ۀبتر بول وا یش ایی اتنا وپ اف اسو .مدال یبصذ
 بلوا میقههد هنردا هبا ی ر ومام کج اس قوشو أ نفق

 هی اش اچدجحا رب زو نا ذلو ا عمصت هدننقحت یتلظف الپ وط
 یدیبشل ردن و ڪڪ هلا سرو

 اعم ,بوادبا زار ففاو هلا ناربا ههبلا راشم توب امه طخ هد هر رد

 ۱ نس اغا یرصکی یا مدت هلا یوم هدنرلف دلوا زادنا یاب هنغاسطاب ا
 نو ډاچ تادنقک اعم هلا هرکنتم تنیهو هوفت ارش نهیضف نوا

 || ىي دلواردیاروما * درک اذمهدنناب یظعا ر دص بلا ییومزایذلبا هج ۇق
 اغا یلخ هدهدنلوا بارشا هدامو : بالبقسا ارن بوئلوانایخقسا ||

1 

 ]بخت ره ام نیت هننسدصق هی هنسودنک و
 | guren ےب ت: سم
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 TET لاو نادنس هیزرج هغاکح غلبم نالوا
 . ۱ تلوهش تلال د ب ولیاز ادضا یدلر وږ اب اطخ هنر ادرتفد

 | یدازوب . یدینلوا بیس ةنورد فاشکنا یز هلا نیت ن و رقم
 | یافلاق ین هرچا هقکن الوا للوصخم ہک یدب نوا هدقد راو هلق
 لقا اوج رد روبطنم هد رفد یفنیدنلژا دیق بیج ج وخ هزاناظلس
 || هلیلصتیاسطاو نیهوتییارو نیست نلقع چالا وع یراهلوا || 3ان دسنخیرووض هریاربردانطووب رانا تقفش ای رهشو رو ملق |
 .تشام داب هلنیاور ا۰ کیلو دارف ةاسنلع كي ملا دا ثم ناخ
 ا فکر ) لزا لجتسلا م نوکیدق و غ ردآرابتخا بازا |

 لت لتس ید مهار دیا نارا یس اشک نفعا ردم ( نلاعردض
 e HOA EES ۱ نهم هلتار دو

 بیس,

e ¬ ص 

 س س س سسس

: 0 

 س نخ عوضومو ناهج ناراک د دت هاوفا فضم ببعالپ

 واوان دوان لب هناتساو _ قلعن نوبامه "هدازا هنلزرع بولوا نامر

 هج و رب هدفب رش نابعش فصتتم یدنفا ترع دنمحا نالوا دزاو
 هرنخ ذ یدنفا مه ازا لس بودا ق وف هن دنلب. اج یل !دقکر رکت
 1 |هلوتمواارظن نلبصمو  بیقننو نشیتفت ینل اوحا كثير شاما ا

 ]| هشرافرط نشو قصس ور و هرتسلس . لیست اونح بیهرتو بیغرت
  |اوومام هلبا تماقاو سفتن هدلحیی دلید اثلطم و بيرن
 | مظعا ردصلرع ) یدل وار ود ارود دنت شرار هز

e EEE E REGS 

 یف رکسع لسعا بونلوب هدنرفس هچم هليا اتشاپ دمحم ضوع یر دا
 | ند رادناهج فرط هالات خا قبا رغظو زوف تفسلبصختو  .ر ا

 : وارف رکتسف بونلوا بصف مرگعا رالاتهپنو مظعا ر راذټض

 | با تاوداو مز اول بانس و تاعهموراخ ذو "نا ان ی دوقنو
 : 9 ؟هتسساز و ج اب ولط» هو تایل و < ةیدست شر دا وای

 ]| مدع كنس ان رضجب و ینایفط تان انوط ۰ :یدیشقلیف دید تو قیر
 تب وتص لر وزرح هلباواشفحیا نتن اب فف نط اتر دولا ترا ۱

 نس

| 

 ۱ هب وشراف قولوا تره تاقا هدیخب اا دلو ةدنا( لأ یر طو

 اواو ناخ کت دنزکو تباوقت یان ۲اھ فیفا رکو خذ
 ]| رایعیان- ..تبووآ و لص+ بنا داراب ر مط مات غ اینا تلفظ |
 1 مدد هنفا لب دزیئد ر رد هففد عیافرب دبشر تكس ور |

 ر سد اب اوکو



 نبی یوم برا یصصسویتم رز یی یر نت کت ی شو ی تی

 هست + سس سس سس سس

(te0 

 تك ینزا تما قلف نس ها قول وا ا ن

 هن را هد ار او یار ید یرابتخا قلناخ ب واوا دازا رس موقر هلا

 ی و زاب ندنف دل وا عیاش ىس هبفخ هدهاصم قمل وا ض وفم
 یش ابل وک بول وا صر اعر وتف و نو هیلکلاب هن رادتفاو فرصت |

 قلن اشیرپ و زطانم هشها ةت اغ و  رقتسم هدنرپ هلا بیس وب هدنکنچ
 بولک ه یاتما هلبا م دا چ اقرب ندنا و هلبع اما هرکص ن دنعوفو

 هلیعاسعسارارکنهیکص ندنس هرکاذم صوصخ ضعإ هلامرکا ادرس
 س اسحا مدع نس «راما تاب و جازتسا هلا رکسع ه دن دور و

 ل وص ولا یدل پب ولوا جات هفارصتاو مزع ورغوط هع زف هلا

۱ 

 هل احا هرخا كلن اخ هدل اح یندل ر نوک ها هسنک كب ن وا

 هدد دنلوا شرع هبالعا "هدس یتارب زت / .یدیشلبا ما مفا نسفاوا |
 قتال وئسم هدف اکو اطعا خل ایم ق وج ف ههللا ر اشم كل د هب کس

 یخ د هتساقلاوب هلبا ل اسم ضرف بونل وا اضما هليا فاسسا لق

 هعف ان تمصرب ن دسنفرط یک و یو زج هساوا راک رد هدعاسه

 می" ی زع ب ونلوا قیفختو مزج هللا لفع تا الد کج هبا ز ووپ
 بونلوا توعد هنوب مه ب اکر ناخ یارک منلس یناخ عرق قیاسو

 ج

 باتش و مع هدنفرط نوبامه بکوه و باڪعتسا يب هرکنچ
 یرابانج ناخ هر زوا هجو یفب دنلؤا ناب هدالاب هبیرغ ۍدابا
 هدنفرظ نوک ق رق وځ انح هب هسېکك یب یس هظف احم كنس هکل وا مرق
 خ ار دا هنت ارب رحم ی را انعم رولوا قوخ ندع يق هسدازغا دورو |

 قیدصت هل وق وب یخ د اشاپ مبه اربا را دلس نانلوپ رک عرس و
 ی دیشل وا جالستخا و ب ارطضا ثعاب هل و د ناڪ زا هل

 تلود ناساشراکدح تربح ثعاب ینافا تاریطخ كر و یتاهح
 ندیا زابتما تسک هلتد اعس لوخد هو امه روح بول وا

 | هدتف و كن هلب وب نسو با طخ ر ودص هب یدنفا ناعع یل رهشیکی

 | ود ردن ح الع هب هدام لکشموب كادیا رادیا هظح الم لزوکح

 لم ات لب كر هيد ردن دشیا هدام وب هدنرافد روم باوا

 یدلب ول طم كن امهبلا راشم رپ زوو ناخ *  بودیا بلط دغاکو مق

 | قلوا رادم هنس هی رفستافراضمو . مانی لاس را هب هرلع تاود

۲۱ 

 ]| نیطالس نانلوب هدنفرط یخ د هبلا راشم و مع رکت هلبا عیفر دنسم وا

 | دادسناكلرب بولو یوق وم هیچ ورب یاصبا تمج كر وکذم غم

1 
 نیس
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 || لاک نالوا حونس *د زرس هدنجاوخاو قوسرکسع هنوبامه یودرا ۱ س تر و
 | ه دنسم قلاغا هلغلوا دنن ام وطس رادنو ادخ م ول عم وع وم یتربع

 چ د هبلا یمومو هن اا مارد ام قم اوا دانا

 هلبهبجوت یغلاغا یرعکبیسادرف بوک هنغاطاب اب ردیارکسع قوس
 ندنویامهیودرا هلناونع تماق | هدنغاط روفکن لسو هروننیردق

 هرلف رط ورب ید اعا هو یکه لد امجنا كناوط یدنلوا هز تو دیعت

 لوبناتسا كنو اههیودراو رکنرهشسانلانبب کج هديا یدابادُم

 مرکا ادرس بونلوا دع ربدننسح تع زع هنیرلفرط هنردادوخاب و
 هقشبندنخددلوا فلاح ه هلج ییار هدنیفیکاتشمو ففاو هلاحوب

 || بس هب یلاها نالا وب هدنس هف ای ورب كنانوط تکرح ندنغ اط اب اب

 ینغجهلوا تلع هن رلکج هدا ٽع ع هنیرافرط هنردا هکاب و یر

 یودرا كب اشلاع ناخ هدک دلبا تو ااو اما هیایماک باکر اهدّقم

 لحنیعت «کاذلانو فیفوت یصوصخ اتشم كد هنلوصو هنوب امه

 هددنس اکیعاظ اب اء انب هتشدنلوا فب رعت د ندنفط باکر یسشلوا

 رابطصاو بیک یادر لف نم سکره هلباراظتا هناخ مو دو

 هسان یوکتفک اتشم صصخت م دع و اتش ت دش قجبآ یدشلوا

 || مرکارادرمم تیفیکوب بولوا بد او تمرح كرت ثغ اب هللا ببس
 ء زاس بیترت ن وجا تر وشم لاح رد و یسکعنم هرات رطح

 هلېج ولواو یقییفحو مزج یتفج هنلوا اتشم نیبعت سان مو بولوا
 ]| هکدلکن اح مرکا رادرس نکیاراشعا قیدصت نرراءالحاو یناما
 هد س هح سکره و نالعا حس یتسس « دارا قمافلوا نییعن اتش

 ۱ E ATA هدسلخت کج هیلب وس

 ۱ :اتشه اسب ےہ هقلا اشنا هلی را دتف | مدع هقطل برضو راکفا دنیاب

 || ت ردیخو تربحنانجرمم هلیلوف رول وانزرک تحار سکرهو نیت

ha >ی  

eee 

 | نالوا عرف ةطخ یامیف عیار ( عرف ناخ لّرع ) رلبدلبا ت دوع
 ارد اف هرکسع لاسعاو ر وسجوریلد هدنت اذ دح ناخ یایکنالق

 پیج با باش ناوفنعو نس ت ادح جا بولوا روبع د معرب

 چاقرب ءا هنفیدلوا لفاغ ندنیشد بیرقودیکو لطاع ندروما

 مزونم هلی لع ٹلفغ تدقر ه د وللع ریابسو هدنر اک تورپ هعقد

 رات ات بولو | مدعلم یناشو ت روس نالوا ضیفتسم س اتلانیب و

 ۱ :Aa د یا لا ف ا لا



)1%( 
۱ 8 

 فیض و شیک كز همش قو هو ۵

 كب ن وا ننه رج :یدیششاوافن رعت یني دلوا جاست هزاتتو

 ریمعت تعدخ"یدنفا هزلادعس ندان ڪش ناک رقدو زارفاش ع

 هدن رلتدوُخ هنغاتطاب اب هللا نوب امها ڪت وم ٠ "یی زات 1 ۱

 ینغیدناوآ ار رج یزوط هما قاسقا 43 مشب ناتلوارکذ ۱
 هد نر نش اشو جاها اقزخ واوتو هک ات نا "ئا 0 3

 نا ر ےک یاغا لرعواشا دخ هزابا رپ رو ترازو فر 1 یدلبا ||
 ۱ داداش دم هز انار زو لکه هو او

 و

 واسم ت
memset hane 

el E 7  
TANE 3z 2 i hn ha E ا ا IIT SEN و 7 

 ی ی  ATبت  RENT RG yay ERÊ 3 e Eا

RE 2N و 

 فشل قوا و ا شق کرم واش

 یچدودنک ینخر دلو رفط هتلر عن اهل دو ند لڪ و قو ۱

 وا ی هاب شف دلوا لات :دنخرف زا زپغ نیر ا اتش ۳
 كىظەلا ت اتشوشا بخ وم نوا طخ نال ازو تدق | 2

 لیدننسوکی لقب ط لغو لی ندر از ور نوکیا کت 9
 ۱ دمع لاف و خرا ر رو نالوا یساعا ی مک یدئاوا لیست هتنفیضق را

 بولي و ناتو «دازوش "تام رادو یشاوا شنا

 رو ردق تپل یوم :یاسغا ها یو بت تار ا دف

 وا رح وطب هد روما نال وا ی جانک ا : دينة
 یزآدنحا SS شز عم ات قابل مدع هغ فزت ته واو

 | نکیآ یس ادخل وف ام قم بول وا یراج بلغ 3 ازا دنا وا
 لر نوا ظفخت اضتفالا ذل دل ار اق وا ند زرد وشاف |

 لب اغا هنر د او باقرتسا اب فلت یتقکلوا لر ۱4 تم

 لاوحاوب هللا تم 9 زاتخا ناپ ب و فارتعاورارقا

 | "هطب ارو لز مر قو لا تناتشاب
 ِ یساغا یی ؛ اغآدمح ها فک لر نوا یتا وا لوادع ئ اخوا

 | ر ر نکا ادرس یدک لحن قاب نیرطو یس

 ا

 عو لاسعت هل ین پولو روم انو بلقلا یوقو زوالدو حش

 | هو 9 یا تیک یزراس هد را رز

 : هد اف وبو یا تو ا دوو ۱

 Es یورو دشر تن اما نیم ناو او لر 1

 س

 Srna را تصحیح

 ته ۳ ر



 تک

TRGبیت لا ىلج دلرلغخ واو ۰ : بر یو  

 .ه4لبنس اطعا" .سورغكيروو "شرابس هی اش اب ر لع یت اتسسغ اط |

 رپ رحت کسع :یاسور یراق دلوا هر زوآ كا ترش اہم هیهعلق
 [هدنسان نو رد ن دنلوصو لومامریغربخ وب هلیراسعاتزاشاو

 ]| ن ونلوا ع اجرا هيلا یوم یدتفا بقعردو عاقل رورسوتر
 ۱ ید د7ا داكمربو ت تیوقنهب هعافو . ٽع نع هنیچام هرزوا لوا ممصت

 طوس ینوکیمچوا كن ابعش :  بو دیا تاه لف قبس دن راتکرخ
 یدیشلوا ناب اتش هنیجام یسودرا یکی قر هباق اب هناراب و فرب

 ئار تلاسیف 7 | نکی شاب ہت هتکرح خذ نوبامه یودزا

 هدخنراخو باها فالثخا شنا «دتس یرکسغ رازک هلبااتسوز

 لا لوا رهنخ ك ملا نعوم ئ دفا هدن رۈلمۇپ ؛ یدلبا لوبق
 نوبامه باکر ینوک یبشب روب زم ءام بولک مزال یری سناب هناتسا
 یاسا.( اشم نوبامه یودرا تکرحب ) یدلوا عز اع ةننناج
 تیفیکنالو غ وقو هدنلالخ تادموو ثماقا «ام ی دب هدنسا شک

 هزباخذهللا فارطا دادسنا .یدیشعوا تراشاو طسب هدن نام

 54 بتس ثماقا ةد را هیخ هبل ولح اتش مس ومو یرانط تلف

 ارداقەملكتەدن وب امهیودر|یصوصخ تع رع هاتشم بولوا یرازو
 او دنلوا هدافا هنيرلت رضح مرڪا زاد رس ندنفرطرا هسک ضعب

 باکر نوعص وضح قلئنف هدفح رازاب ًاعدقمو رارصا هنتساقا

 !ملکنهوب یدنا هرزوار اظتا هناوج كنهضدیعیکیدتیا عفر هنول امه

 ینا دمبابفو . وه یسهنحقو لار دعانا تربع
 || ددص غب دلوا روتسصو سوفن فلت بخج وتم ته اقا هدننسارضم
 زو یرکسع رس یق-اسسا ینروما كنیلاوحوا هلکعا نبت روقو

 ڪڪ

 توک یاب دوام سزاونو فطل رهظم ینهبلا زاشم

 حنس ارج یغاط اب اب هلبا .تنوتب شکر یو .مایخ ضقن ها ارا قاتا

 | بلخ نسل هدنس اتم ضرر یل یدنل وا مالعا زکر

 أىف ا رم لی هعجددعزوعط نانلوا یادوی یک رعم یدنفا

 ۶ س ےن

 لح
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 تاهممو درا ی ا نالوا اش ن در تاوط

 | ناشلوپ هد هلق نورد ب واوا چاو زيف ونو لینک یس صفات | ۰
 | یداهچ لطف اعاد بولوا تمه لااموبلغلا یزو یاد کمیل تاقا
 ندا ناب ۰۰ یوانعع رحاو زاتنشسا نالوا لماع ن درفظو

 هنعونبر كن ادعاو = ن وفا نرانریغو قوش يعاد كلرلطبا رج
 ۱ قید بانرا یخ دلوا ندنن اع و رف كيوح نق یا نوتفمو مرفخ|

 نادلاضف مقاو هد راو و ندنوب امه ی ود را ردٌرانشعآ یی

 ادقهر و هیدعلف ندنسهریاد اشاب یدیعقتنس هدنیچام نحوضح انو |
 ناهدحرمم ی رک دنتشا هرلشم روکح ها مع اع و لا دا نکشع

 نکتآ احا تالغا یعج هلوا یرلت ایش لیتو یزب ززز هحاسا دن
 لطف ندسنغب دفلوا تسه هم ارجا كتاب ةي كص ناناوا نام هدالاب

 ماتخو رب رحت ی را هماسا هرادحینس نالوا نی ولطم فال لرکشع
 هلی املا هنیرلبلق ی رله رط اخ الخلاو عفز هلیح ان غ دخ لوا«

 باک راو لر یب هعلف هلبا تامهمو توط,ردفوشو "ریشتو شبح و

 فاص لاداع نيک نسا قر هل وا تلع هنب رقبا ریصتو وان عن

 اف ی ونک ثمر )دلبر مکت ی هناه اش اتش زیطثالو |
 تاحوتف نالوب عوقو هدلیث ابا ( تداعس هناتتسناب یدنفا:یازژاادیع ا
 حک بیت تافصلا مد دیراب رهش "هننمکنحاخ ضصورعع مدقا ¿ن ندوی

 | قرت یننیفیک هعلخ كرت ندیا ودا بزن وک چ ؤا کا |
 | باکر كنب رب ند هصعتشم دارفا ندنغت دلوا خلع نات وا

 نالیکچ هلبآ یهلا ب انج رر دقت و رپ ند هنس کیو ی رع هو اه |
 لیصفت نکیدلرا ج اتحا سم هرکسعو هنب نخ هلا هدافا ییفشمو بم
 ییظعابردنص یب ونکم غنوا هدارا ندنفرط نوب اه یودزا كم
 نایت تنو دعو . نااسل تفاالط ی دنفا ق ازلادبخ احلا ناال وا

 | ةننتييكر ه كکز اعم راسو كالم اربا ص وصخ اب بارا زات هلا

 لاوحتا نالوامفاو بول وا شا بسکح عالطاو فوقو ةدهاشم ۱

 | هتعاصس هاتما هلی دصافم كا ناب ناب «درمش ناکی ناکی|
 بویلبا باوصتسا نواه ی ودرا ناراذک راک علل وا اشا |

 لانیهتسا ناار هبیط هب وا فرش توضل وا هلا یوم الا |
 نا شیعر تدا ےل رت یادعلق هرکص ندتعانس جافر یدیشلوا

 سنا بویر دو هرکی ۲ رماد
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 دیش 1(
mm ۳2ی  

 تعزع جام ین یر یکی یصالارخا : بول واور افت
 3 he تشحو عفد هلا عهر لالتتحا :ناالوا عفاو ىلا هالا نیو

 /# ۱1 مون يد نده اخاف تسدرد رک تالوا ناو
 ۱ 2 یدلرپ و ما تخ هشلچو ماظن هنبار قفلوا مابستها هارغ
 | داو لاحم ؟هشیدنآ لالتخا عفذ۔هدنرافد راو هنب را هچخ یراطو اض

 قاذعاب طبل هتکرخ يانچاور راک ذب هدنرل هنابخ نفی دلوا
 ح :اعخاجوا ± راک زور نالد:هداش ضعب هقبقط اف ر ای دلبا

 || هتیفیکوبو لاو :یتفیداو| لاوتم کاکمن| ت دنوی اجهي ود را |
 | یدنل و الم ات یمهیضق ل التخا عقر بونلّوا سلجم دقعیرارک ءان
 روا ی فید بننامش فب زش :اولا هزکص ن دلاقو لبق هن

 ۽ وصن سکه ی ار ول"بونلوا, «وغت صاوقبانیبا , .هچ ون
 | سن درو بیترت یرلتکرحال وا هرازوا نوناق ك راغاځ واو
 ۳ قدن دون دهم هدلٌبارباب , مدنلالخ كعابععت نوابه
 نشرب زیهطن كن شالا دعا نالوا دوجوم هدرا هراویناریشو
 نالوا تم“ ف الخ بویلوا یراب ولجحم بولطم یفورب یر هراپنانو
 3 ی نعوصخاب بز فوزرضع رال لب ماکو بونی |

 : انج یرلیضمبو |, نون هلا ناوارف تانانارا هسک |
 یی شتر فو نور و ردكم هلفمابلوا لب هثشر
 n EE ندنیس یقین ره كنعف دو. 7 روشی رش

 || بوفارب ی هملف راک ماجنا و | روتسم هلبا هدراو ریغراذبعا وب
 او هلق, .: هرکص نادکدتباروبع هدف ط نیم ین هیچ
 |8 راس د هل لو غ یی تلخ تو دکي رب اغ نشد نال وات

 سرچ ور RRS یدلوا برطو قوش
 نادا ابا یاب لاو هداف یب یک رج 1

 د ج1 نالوا لادکتت هلبا هرص ات دیادش ,هد هعلقز . (ریدنءوس
 ادا ذما هل دیدج کیر بفعرد هنر لعدلوا , دارم ربا فلت

 || رايلخ تییغو ةعظ لرت نديانال وج هنری هد ءرصا چ نبخو
 ندادن وا مزال EDE : دعو عاونا|
 || هتاراشم ر یکتلنحو ا ۱ تبشخ و ف وخ بیم + دیدج رکبع_یریغ |

 1 کی اج هد غل نمار : نوعا قاندا تاجو وب تم ا
 ]| دنسفو ناب ندرت الناز زير یکی

 تك
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 هه ی س حسب
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 ر

 ر نشه ی راکت دما ءدان اشا ڈر فت یال دپ راخاو

 یدلبا تزش ام هبارععام للصفت و. .تداوع هو بابسه یودزا

 نوب اله طط اسلا یبسو ط اتشن بفب و بیو تلبقرف و دنکیا
 ئالا هلم ب ولف هيرش رل هه انت راغب ف نطق رط هوا
 انوشعو لو لونا هاو واوا یک ویس اا
 | الغا قد قانت تم اوز كد مڈل.( نیجام نالو ناھا 1
 | ةن ید دایر ینو مالبنسا لو أ

 | ؛ثیکم_لوطو )۰ ههیعمر ههامیندب یا تم اقا:هدنسا يک ی اتیا |
 أ نود چو ارس زام خاک ھل اهوا نشنال تم اقان ۱

Te۱ مصر  

۱ 

۱ 

 رمش یخ م او ناخن یطلوا مارآ؛مازحت دش هل اتش
 ی وک نیا لب فرا یکی كد فلا بجار ئ دیشنوا مظفر

 | قانوا:نرکصردق كل کیاور -تدوخ ندتفیط لر هبلا ایم
 ||[ بودا ته و هک دز صرع هلا زا ریما ندنه اکشن ی رکا لاد

 || قتلوا توفت هنن ابا یک كوب مه یودرا هرزوا ضم
 مفاو لالشخا هن تبع دونج دون وما هد تی حلق لټ ارا« اکا ا ۱

 اهل زان او دیو قم هو او ڈ ایی ووفا ور عفا

 القاب ا تحض زند تالیف اوقات از
 |. ار وب ذی تو کم لع نوا لب یاد
 | اج توغ تشخ بلا لسحا يزف بکیت ی تف ااو

 ]| بسا ۱
 کیتی ودم اقا هاب. قوت قمانظن لب ارز وادنشلا

 ]| دان یهشاک رد ضو رعغ لیضختلا ىلع فلت و زوق ن الوج غاوقیو

 ۱ "نک ةد ناوچ و رد ید نمد ب اواو امنت ینزلطب رو

 هد زد اردک کچ لب کیا نوا هدنفرطن نیک قزد عج
 هاتف اپ یاد ضرب او نفت عبد ؤا نفع فرا ف

 فی اه ئ قدرا: دونو قدا ناتا KE I اب 1
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 ادعس ب دریز رسوا دواتر تم ران رال وتم راک اینک یاب خا |
 || دکداتتد ردت ه ز اس هزا شد نما و تونل وا دع لقا ۱

 ۱ ی توکتس و تاج نیکو وار مطت هلی یک



(rs) 

 ۱ و رد یون ې ڪر هنثب هتشو راذک دبع رلیدلیا باتشنآ مت رد سروس

 | دین و دنکی ارا كنب راطبا ضم بوی اب هنب رل هتشکنالوا
 مچ ورب ند هعلع نماد بولوا شوخرسو تسم یرنکا صوصخاب و

 1 ۳ غيت تق اعو الا هربححب یالسا لا یرلقدلوا رود ۱
 ]هد فکدوجوم ۰ هملق نر بوج نیو هعلو اضتا ۱

 ۳ رای دل او كتچ یاحر ادا |
 0 ار سو یر جو . ناربحو هل او ید ی ادعا ی ادقا و
 ۱ ]امار شا هر ڪک رامسوروصتزا جراخ بودناناشدرپ

 ۱ || ناچ یراس تم ها لرت نران ابدرن بول وا رام دو رهف "هنوایه
 ۱ قوم جام وه لارشالها نالوا قویسلایعب_رلیدلبا رارذ

 3 نب ف یراتماقا "هطبار یس ادرف لفظ زورف رورو . كاوج |
 | ندنیدهاحوهارع نیعاو تکرح یک ل م! من عبر بولوا كاكا |
 دو اوت ولو ةي رایدلبا تیوبیع ||
 ۱ [تداس ور هدملک یالتخاو رکسع تاب مدع, هک ق شیوا ۱
 | ضعبو . تشحو بیس ةا مو :یدیا ټیک ر شا تان ۱
 فا بولت تادا ادعا تس دو اضرک تا
 نابحا ل ذب نوک هرهو . لک رکبیج عج هد روتنو
 ندب دلوا لباقریغ سان بولق طب ر هسیدنلوا ناوارف لام فرو
 ۱ . كنبسهعلقلُج ارا هلججُْرا >بولوالدر غادر تنطلپ نایهاوخربخ

 |هروکذ مةبعلقو راذکو تشک درب یراظغفسر اسو قایم
 | نکیآ راکبشا یغیدلوا رغص لقعمرب بویلوا ند هعبنع نوصح ید
 | هیهسعلق یالاب تو داش رو هعفد چ اقرب ر انک نورم ن ند دح

 8 a E رکیع تاسو نورد قابفتا نکی دوعص |

 "كسی نوا شب بویمکج تلقنوللتم وب مدح و مزهنمو ر ومعم |
 ع بیس یزراد اوه رفاو مت نداباع رو یرکسبع بن ||
 ج كنید قاررادیع ییوتکم _ . یدلوا مدعنم هما مالبسا ||

 29 ,بولوا یلخ دم یلک هدنصوصخ یمالسخو یا هد هعلک
 اند ودراو اسب رآه پاط « دنیچ امو راعارکیسع هپ هعلقیبردپ

 ]| تس وبفوص یی ابا ها هیعن هننورد یراب وطیکدروتو کم ِ ۱
 |یعس هباو و را دکر غ زینا زغ ساطع كر هبا ادعا دیک دت سرا وا
 ابا لوخ د هپ هعلق د رک منن ها یموم ي دن یدلیا یوا



nazج ج روم یک کا ن  

 ین اتسغانط هللا رک نع یکی دلب ه دبا لر اذن بول وا م ازل ا یضقم

 نذنزپەم رخ لوکیبج وا نوا كلا ر زی راضی رک ا ۱

 تیار هیادعاربقو ۰ بات انع یزغوط هنن انج لارا بوک

 رای دل وا جو مات هدیجرب هر روا كال اشا 8

 ناقمااشخا یت هفک رازاب یضقلا نوآ ك مقالا بج زرهش

 تا ی هر قیبضن هلبا توط ترس ناف
 فوفص  قبوشتیزکیدکی هد ھ دف ام فا آخ ییارف زر ۱
 ترد وا نام < زلی دلی قیر ارجو توط "او یاادعا|

 هدور اوز 4 لا 3تن" کس داف ع اغلا تب دق تطال

 ةیال سم هل وقع ش نت د «زکتنض ایه ب / تونلوا دس رهت نالوا |

 یاناوزو جوزبو اتوم ورتغاخ کہف را دا ول[
 القا و هطاحا ا کند کس دا ی ایا یزق الاش علف
 راستا و لر اس ابد ردفزونزد راک یاس ی |

 زا دنجو موج 2 هروباوش بوقیخ ند راش وامه ۋىنا ثلث ا

 یت ریپ ننزلار ون ؟یآ ناتشغا مودعت ب فو ها هبا شیدا

 لوفتدژوارش الب تر هرات کم تلعو» لومو ی رداد |

EE 
1 

 ينزات اباد رک دک اشا ماما لقمع ارا اذعا: رابذل وا ۱
 الا خدا مالتسنار Kg ماقا وضو عطر هه اره دن

 ثالا رباسو هلی ةربخ لا بوی مامتخا زات وسب ۇس نمک

 كب دفلق نف اکر دق زویکیا هدلاع يک لبا مادخا نور
 مولعم ةدوعومترصن دونج راک موش هزهیاط بزلوت گل
 ۳ لول امو شخ كنرفک ناناوازکذو" باتو قالا

(rf) 

 ی مکی قلا دردم خدا نسخ یادت ۹

 ۱ دیار ور دوس مرور 2 هتنیمانشاب عا ِ

 ماا روپو رافک موجه اراي وا باتشو مس
 | مولعمیرلتتوماخ هنف نط لب ارا كن هز وک نمک انف ( راکم

RS ۱یرلذیلصم هرکض ن دنکب داک حر نکتنسع یکتا  || 
 ۱ هل راسا وا لبتقم یان هلوا لعقضم ین تج هکابو اکا

 | هل ی و دنگ و" " لاسرا هب بام هیرنکهدادما ژل در 1

 ۱ لوغشم ا نوک ی
 را
1 

۳ 
 جسم سس حجت سس ٍ

#۷ 
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 ب جش روب اررو نالوا هتفار طا بو دا دی اتو قد دصد

 یاسا نیدنفبدل وا روذح مزاتسم كب ر ن دنا و روم اج
 ] ها روضحتو" " رورم ندهونارخاشاپ يلدغ یرکسص رس

 [واذینبوتام روشنم رادصاهرزوا كارو دقم لذب هتناعان هجراخ 3
 دف نمد ی دلبا روس قو هف رط وا هللا م دا ردف كن کیا هبل

 نس وقوصو "ریو كنج ربان لاهشا هدنف رظ زه تن هعلف یک
 نهج ود یعپلو عف هر اکیس داب نالوا هد رود ارشو طب

 تنام یدک ک رک هفرطره هسلا مالمارکشغوغ ارفاق د اطو |
 ارم اپ هل روپ مندی جواب دن هج یت نیش هبناج هب تووو

 نالوا اشنا اد دن هدنیچام یسوم وص ۍدیا از هبا عالبا
 ا پوان لاد یون ده رایو ا غل وا یذاعح ههباط

 هک سیک یراب اما لاسر هوا كالا ۱

 # .| تاهخ و نتا ) ولدلواهتس ئ دغ نالوا یرله اک ناز

 كل فومیدنفااهنن ارجو مادقاهنوکوب كل روصح ( تام اسعناو ۱
 اون ل ایا باو لام ل ذب هی ارعا رکیسیع یزد و یمارغاو ثح |

 تبقنعالاو ناد ضم مولعم تیفی کج وپ ب ولوا ی وفا ٿاڪ یتلبا |
 بيڪ ر هتع دنسخ هل وقم وا دعب ادو بنیطق یپماا یم وف هد دل ؤأ |

 طم هلبلاسرا ناسضیر ی راک ین ومو نوتلا ددع كبت نوعا |
 نبت راوی و ىلا ندظق اج هعلق زاب دیا بی وتو شاداپ |

 | داماد هت الع نداریم وی باول وا یل اها تولطم ام دمع قلخاو

 اأ ینیدلوا دوشم قف اليل هب رازوو د وجوم ةد هعلخ فاح موبلا شاپ

 تداّرو ههبلا یوم لانا: < :راللەشلۇ زبان اش اپ یدنعو وو |
 رو بول  1 iسم هاب

 | قلف |. ئدنل فا هیفرت | یلاجو هیچ وت یاس نک ؤا ن اطلس اه سا
 | قلي ونصکس كن افا ناو نالواا یطب انف یررصکی هدهرو

 || م وقر هلا هسیطع شو رغ یکیاو نو زفآ یردق هلی هاب |
 ۹ اب لعیاوام نکن هد شب رخ بو نون | /

 ےک

 یدک



 لر

 || تیفیک بولوا ۰ رر ناوگان مارا ئاجراپ 9

 عاضوا هلو دعب عفو رتل ن دنازع راتیظنا ئا 1
 بولوا ناف ڪو نط تش ثعا قبلو ہج تانب راک ب

 ی هیات تالا نالوا هد هعلق ین وک. یش یارک لو واتس اب 1
 ۳ وعه هنن راس نم نم ذوا: ' هد اشک یس ونق هعلق بو دیا هداما || 3

 ۱ هی علف هب هر کص ندک دلبا هداقا هز روس "هواه یرفا کاو هللا

 لها نرد نشد ( راب ددلبا ع ورش هپ هطفاسحم يما. + ع وجو
 | مدکذ لک بی رق هنل زبم بوطو بیقعن هبا لج فما نهنا یتدوع كم الا
 یرادفقمرببولیریو شنا هراب وط, هر روا هجو یغپ ٍدنلوا ییمصن
 رس دلوا ن ازب رک هراس سه :یسف ابو ن انبخ رود: نضر

 ل اش ی را یم الاب یرافدلوا نس وپ ام دم وسهه لزازوب زف
 تبافک نردنس ود نا ن اک هدل اترا هل لوا سوشح ند تفرط

 ییص وصخ هعلف صالفتتا و .رییسنو زارفآ یکبسنع یرادبن قم ١

 یذلبا ربتو شراب دیکات هج ورب هزللازج نانلوا ز کد |
 هاا شاب فا دنا دو رو بالاول تاراۋ ۇق

 ناوعطم یلاسعت هللا ریا یقتپ ف وک یی کس یم وکی لرو کد
 نالوا هد هبعلف ب ولوا ن وکس بابتخ ار ند انیند هغ تغدو
 خ دلواو. اپنا هیاشاب ۍدبع رزو حقم هدنیچام ییفیکخ انور
 هدنس هعاف جد یدنفا یوتکمو ءانبناو رانبخاهنویابه یاو دا ا
 | هلق لیلا ا دادما هزات هلی را . .داضقالاب 4 شابیدنع|ا
 ق وار ,نیدح اف یّریغ ند نخب دلوا داآوف توف ناب هتل انها[

 تربشابم) هنس انب لر هياط نالوا معنا یشاشنا برب اس لاتو ||
 | لديه هظف ام یتق رط یس وبق وص كلب اربا هل عضو "توطو
 نونلوا بصف ظفاحتابشاپ یدعو اعا یب رلکدلیا تربغ لخم
 دک او نرکسع ندیاع اتا هدنیخ ام لفلم لاوا رف ام وا

 هیاسطو +, یرازرمارکیسع ةف دنا لوا نانو و ||
 ص یلصم تا تولوا اضم هنسودن ڪشش یل اتشفا ۱

 | اید یا كل ما دجا بول اوا بابت رد لقا دا هاو
 || ساپ: ی دن بدولواتبابت را ین یک دا نان کا یاب: ار کید
 | وا لهجو ره یزادنظفاح یخ اتو د ر اشنا دنیا ناڪ اک
 رم یند یاخ ودزاو 2. الیهم ها هعاوتتصم تان وا

 2ے 2 ےھت ا



.( 

 : | ادع او ذخا هدنز رفن یکیا نواو هک ردق شم هلا جاع نا |
 1 | ک ص نالوا اهم هدعر “هوا طب دلبا جاتح هب یږمسف تدوع

 4 هی روضحم تالارباو عاقتسا ندنفرط نوی امه یو درا بوط
 | ثالوا عف اوو .فوفو هب هعلت لاوح | بونلوا ع الط ا بسکح
 ا د تمر فور تن طرف نوا مالطا لارا
 ۷ ۱ نال وا یسبح وتکم مظعاردصو نیبسح تلو دن اه اوخ رخ

 هپ علف م اکا بونلوا نیت هم | بطخ ی دفا قاززادع
 عد هنسب ارد بز وکی سلیا ترعو مادا هتک : اروماّراد

 ندب انس | یخ هبلا موم. نوناوا عیس ون ی نوما "ری اد ها
 3 ا ی دشا ت٤ نع هب اج ین باوا زوم امو تگ زو

 با كب دج لغو ا كلاش اب ظف اغ هلکو ل د ناتاوا دخا ن دنفرط

 یاولا مچ یرتغ ندنسویعوص كن هعلفو . دوزو هنوبامه یودارا

 عطف یرال احو شک تخ ز ند همصاپح مولا نواوا دو دن هبه

 نو ک مالخ ا لهاو , نوب زو هتشک رب نتشذ بؤیلوا سوشم
 | ودراو رر هیلا ر اثم خپ داوا نو رم هزب عمه نوک
 | نداپ اعرورجنزرد زل نلوا ولوفس ن درللد بو ابا بشدت یتفلخم

 | فرط ها یمومرمم بوناوا . ریسه دت, هل ساس فیت ران انلو
RI۱ | هرکس نی دنوا مارک هدنسس هرم یا بیا تست  

 | تناعاو د ادما هپ هروک .ذم ءالق يزدليا عامر فطع هتفرط یر ذپ

 | ابو لبا اش هدونن زدیص هداب ولو تج او هادامج ب ارا
REلو یاتنمغ اط یرک تعرب ىق اب 14 یولزا  | 

IYااو لر ابن خد آ رااذقم ندرلغخوا رب  

 ۱ | هنیچ اف خاد ی ها یب ونک كاد هتفوزاو لاتنسرا لب ارت
 1 ی FTA دهم تخم را

 || ماکیخسا و هیر هت زور رور هب هب هعاو ادعا رل دلبا لابصداهب علق

 1 یک بیا فج الو دصف نمک هننا نوط هدر بشم
 ]ترنم ره را نالوا لار طخب هل وا هظح اح باپزا مولهم
 || عاص راسو هربج و بوط هد لک دا دص برو. , .تسارجح

 ۱ میاهبنیبسم ند.هعلط نه ارم« قارا هنل وا تیام هنل ۶۱ دات

 | مرا ها نام یو دی ندف بره ی صف باب

¬ aa 

 یاجراپ
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 ناكاو نة یدلوا مالسا نازوالد مانتعا تسد ضصوشم 3

 هیتس اد وس دعلق ضال ا راکلاو تعانق مدع هشخ اق || 1

 ترش هبت ر دی سار یکی دلبا جارخارکسع هنف للطرب كهرب زج |

 نکسع قوس هوب زم لح لالا یف هيلا یموم ی انش اب بوآوا
 "رنو كنج هدیرا نابم لوالا ق ام کح هدن زللوضو هه اکهززوآ

 دادرسی کاو ر وه . نشد ید هعق دو تولوا یر اک "|

 هاندان كم رار شا قلو تولوا ریو طالع لا ون او

 رش ندلسحاوسو ایر د هرکص ندنوپ راپ دل ناف هنر
 .هلسفل واعف دنم هج دل وا یر هب اش تنها مدعو" عرنم ادعا

 | عاشو تد الج نالوا روهظ عفوم هتسوب ك نرد ی اصاب
 .هیجوت هنفرطیفلنادوبق ابرد بولوانعفر بکوک ول الت بحوم

 ار اب نوکلوا یدنل وا هب ونو عیف رت یر دق هلترازو یالاو هبنزو
 ووم نیا نیل نات لرا تارن ی نیست شا نر و

 "ید ن دن د اعس ؟هناتسا ء انب هنغد دنلوا رابخا یکی دلک ةئ روض

 لک ى زارا ول وا اا چر انسا رکو اس ناتو و
 :نللاو شب يلا : یرغ ندنغودنلوا ل هز اغ ورک دقاو 3

 تو به "دارا هنس اشنا نویلف هعطق کیا قزالوا عارذ چ وا

 نام رف رودص هلهعج ول وا هب یدنفا ففسوب یم هاش رو ن ایر

 هنیفس هعطقرنشیکیا یخ د دنا هظا سودرو یلدعو بوایتو

 اورو اعوط یو نا باب ر او اتعز كنق اب ردو "دارا ی اشفا

 لئارب E رک دذ ) ی دنلوا هداتسسزقآ هنس ةظفاحع ز او ۱

 ,كنانوط ولوقنم ( یدنفا قازرا دبع جالا یب وکم كن زومامو ا

 ۱ فرصتو ذخلا فلکت الب نرنکا كغ ابو عالف عقاو هدنس هقاب هوا |

 توخ ر ا ظا حد هريس يس هعلق لس از ها فن ات لاح واو

 او لازاج یکیاهدنمان نار وفطوپ و وۇبكقخ ا تودبا فلصتو

 دن .دندس هبضق ناشقوفو دارها نادنورپ شن" توشزف رفا |

 ۱ یکی كلولبا هک( نوڪ ینا نوا كن هزخالا ى داج هللا زاذک ||

 | راب دلبا ر ادا" هب هزمص ای يهز وب زم "داف یدبا ق وکی یخ

 تو دا موعه "دن رز وا هاو نشد هد روت شیاروب یتناذ فا

 یکی دلباراضحا هج ما اب ال رب زو ی کاک الوت ظفاتح

 1 اد دفرط ره یتیم جارخنا ند هعلق ؟هزاورد یی دحوم دونچ
> 
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 ) اک

 رع EET هرب رح شب نانو اکا

 ٠ | ظبض قلجررکاو جارخا رکسع هبهروک فمر رخ اکران تولوا |
 ]| سل اهاو وو صخحم لپ هعلخر دف نوکش ملا هرکه قدکد شبا جاراتو
 و هملق مبان هبا ایتسا زاجا زاصح لها بو دپا ر جم هیاینسا#
 ۷ طوكر و. ̀ ناقل را یاطعا قجاهدننعف نایب قو بور و زارق
 اعو یاب رد كنهن نکنارلشعا ناهذا* هاطیلخ ىر ئ افلا ٥ ہک

 ۱ هرگز مه وا نامه هربشک یک اعاش اب قسلح یفرب ارج
 ا ةو لولم هلفیس یردرغمو لذ اغ نشد نالوا «دنه اکزذکو كاربا
 1۱ ی لل ضف یهعلف تودیا كالسهو انف هی الر ةف
 | قلا نطو هلرتهنسراو ق رززونصحو " نشد تعدد هدازا
 | بودا مال لاضعرا بلا یموم هنر هدرک رس ح اصل هلع
 ۱ ييو هملول ناھ زان الب رب و ن دذ نط اه ام. داقچ
 ۱ خیس نا( دام ا اخ
 1 رو سادا لغم وا ؛صییلت هلی زاد هو
 | تساوی نه الخ تكطرعش فیفوت یرلذاهز «یکصنادوبو
 | هقرط وپ را هننسک نالوا نهزبهدنکمط با بقیا ق دع بوآوا
 ااا هل راو زد هلپ هس السا ناد رخ دب ق لف وب نخ
 ۱ سد وحاز دی ناال نزاوضط نیو د 2 ها م ء زنوکن

 | وذ نادك شو دال اهر ایفا و جت د( دپ نفت ث وی
 ۱ هلح ملان زور دنوم نیش اهاضمیبم هزر نلو “= س بز یر

 | هغی -  ی هلپاسهدافآ یا قو بم کج بلب رو رک
 | نی. دل وارض اج ةن هر اسخم بو رقیج ټپ وطو رکا ف همر نف لع
 | بالرد اهب نالر ادن صع ین ذبلآ یوم یاش الال اوره اظ
 داب قحا ب انح تو لوع ول کم هاب زن كنس

 | طن بدم وجل ودنا داارطو لاتو اخاو اٹک هبزآ او

 قلب لپ و لیمو نانو رز ادعا هورک هم وبه تما مکس
 نكس قال نول وأ لص اتم وم دم لبا ةا نات اج تفجع
 الاصدا زا و ةو ناه ضیل یر هدالسز لجان

 منکر دلیا نتا اثق مذ هر وک طب رب بم ند یا دعا + لب ابار اخ
 | موب نجو > . جا نذر اکی ت ادا ام و راخ فو تامهم غاب
 ۱ جالب یونس مرد د دبش جازد# |
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 پاکر بوزویپ اقا یراترضح رادنب دژ ارش یفوشو لسیم :

 هل بوق ردلکح د یلاخ ناد رو ذج یب روم آخ ك ملا یوم ن اطلس |
 | بودا رادشا هباوج ی.دنفا یعغوو ینیضاف و دزاو,_!دارسضا |
 هددت اخ عرقو | رود ن ناو د نم دخ هد هقی اض عو تادش تفو

 نيبو حط او نقل اب هی "كنج نیش آ كناخ نال وا رونصح, ۱

 | لوصح كنلود بواوا نیعتن یکیدلک.مزال ثب اطر. هن ط اخ هلتلعو و ||

 هليا ل اوب هبضق بویلوا کر اط نکبا رلشعد زدرظخ بخ وم

 "ییاوحواو لایتتسا لاب شن ةنفیط یو گر تو دنآ مچ ۱

 اش اب ناد ومف هدنتس هعفوایترد ) ین ر نحل راد ثرصن.ع وفوو

 !سر هع»اس یراک دل ےض هرم زا ار كينفعخبو يا نسخ لربارحو ۱

 ناب داب کب رفعب هلبا یفلن ادوپ ارد بولوا ی رابه ترانا ||
 بصن هنادوبف هلا غوت یکیا كب نسح لری ارجنو هداشکسا یا قا |

 e e ا

)۲۱۷( ۱ ۱ ۱ 
 ےس ےس س س ت
 اها كلر هرپ و باتو توق هتم هیعایقج ا تیهو باعا |

 . ینهلجو قاهنا فرفو بایرا وید ردنیسانم یسلیا مایق هیت هظف ا2
 يراتربضح مر ؟] دالاس و ماهع) زیص راب داوا قافو قاکی |
 هد هنآوو سض ٠ هران اخ یم ادت | كیا هب رکن چ نبط السس
 اة ںی رالاحرتو دخ ا راف وا ا6ا ةد م دا

 کیم لا نابا یب داوا هدر ن ناخزرتفو :ضاط ,ینیدلوات

 مه ارا قب ومت هللا تمرح هرط ان كورعو دب زو. نظن هنملصم

 هیازغ هرزوا حو شم هجو هپ زوم ام الب.كپبلا یوه, ئ ديشملاق

 | قبطدا دما یا تب روت هن اج شرکب ندنفرظ نوی انمه

 نکسعفا و هلا لانتما ةيللاع لما لا ا قو .لاسرا

 دل ماح تافو ۳ ی دلبا لامدن ی ادعا ریبع لاقحا: هتعسراو

 ترازو ةر ۽ اش اب ر نسح ربا زج ن.دش اب رد ناذویفو, شا

 ایم ناادوبق هلیسهدانف ا ی را لک هراصح زا وب نول وا

 نال وب عوثو هبلارا شما ` ی دبش وا هدارا نق اقا هدنیا ویلک

 نک هلت رغ كنس یرط اج ج اج زول - ان ندیمظع "بها

 قرغ لبج | نافول جوه ضع ین شک همنفر ظ نوک جز بولوا

 د "لیغوا بودیا قرخن اما یب لرم داب دشت یسدناک دنز عار کو

 یخی دلواراوس كني ردوا جا ةاهاش تفط اغ فرو ص دود كاب

 ا
 ین یا سو سارق هک
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 4 ۳9 ا pra ورد را
 3 لمعلا نعلا وب هب ةت لللد . ایدز قم یکتسجاهدی ی انخ كند,

 . ام دش ( شزکی نان نیا تار کس یم اب دما ۶
 ا یس كنا ام ءهاضع هرزوا هجو زی دلار ی هک دن شریک

 | تالعار مشا هفارطا هقب مشآیاو اتو ت الب رب و هدنلمط یلریمدنو

 | شاته | عال ةجا دان وطن وحاولس مال کس بوق جوخف
 | ناطالس ی ازکر نو هې ن د راب ناتج همی« اتتا نوچ ارم |

 قادفر هل یاو نواب لوید کی ی قمه ىلا ید
 | ناف تفلوا ار یبهنلوا نابوج یننفج كمك هوباچ
 f واتس اه یک ع قونص,و اسوار انا لب اف یایکتلو د تالوا
 راغ ىندنصخ كع ن اشي زاد ۶ نر اینجلس هب شاپ ۱

 دز دوخ لر اسبتعا دنع هب بخ غرب كېل ا یوم بر هی
 یهاکرارفو ,لالدتسسا ینلنع هلا لجچهتلو دا تناخجا ینکخ ی
 تناسخ ابو دپا لاسعفن ار اعطا هلرت یک ا ما ن دن اشوف نالوا
 | تضج ر هنر و زهفرطوش رااقیلاد رادم رال تیام هنرطاح

 | دان ات  یډیښم رپ دا تدوغ هنک لتفج السو ام بوبل رو
 | مناخ هفارط عرقوب نا ةعفد وپ ی را ادسقمرب نامش هی اط
 پول وا عاق و نکی هدنبنینم ار! قا وب ن انسال اب:یسبطهبو
 ناپ سو اط اب و ین اس | بوکو رب یی ان وظ یراق رب الف ؤپ

 یودرا .یدیا راشلوا نیما هل تلو داتیاجو,  :نیشف هکر ج هدراز |
 | موعهو " باتش هنبرات ال وجوف چ وق رک ع نالواهدن و اھ

 ٤ ممز اول هنیهو هو یت هل ان و نمک ره تودنا نا اتفو

 | ىع د ها مزنالطعا ن لح اوس "هظق الخ هک فسا لاق انو دبا ج اوت

 1 دنفرط بازو .فوفوم هوکسع دوحو لوصح كضرعوب

 | هرطاخ تم اقا هد ی اشا نبدنش دلنوادراو زونهرک اع نالوا نیل

 ند هز اشسا بت را هلا« هرک ادم ت لود نا کز | نفپ دلو . فوتو

 | ,نااکم اا بو دی ازیعضلا یام عارف | سکرهوت ت یس دت تلع

 یکم یو هديا لادن اوک داوم دن هاوکلا الا
ّ 

 ننعم ید یلدا نت نو اک كن انوط پولک افر وب
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 "نع نکیانجاع هدناب رک ضصیلخف راشلوا هذخاوم هل دوح و !

 یر وڪڪ دمرم | هليا دوعد تصخرودد م داوا یّصم ام یصم نادراق ۱

(s18) 
 هست

 TESTES تدك لات رم تب دج نیتلنه |
 مو

 هبادتطنطسفو اخل او خس نيرو ارصناو دوعاو ۲ ارغا

 ياوج ام چاہا لیصفت هدربک | میش ترضح * عاسم بوک
 ,یدییشخا زا هنفرط ماش ب نم نانغ ادنوم هرکص نادنعوفو
 تصخروا - لوصو هم اش جر اخ هلا تا قغ یطوتاو راف عظق

 ی رع نالوا ن نمعلا دحا هدلدع و تفص) هدک دلوا"ل وتد هاوخ |

 ات لر هینر و زاوج هناق الم . بول وب «ةیلخ زپ نعلا بك |

 !هرکص ن دنوکج اقرب هسیا لاح هن بودیا زارامشا ةيومر اچ ناتفرک |
 ! ماك داش های ر ابنو شب وخ تب وزو ماش لخلاد اغةشلا هطساوم

 . تی "وروآ تک نع هی دسفیلخ ن اوبد هود جاق رار ی دیش ول |

 مرا بلطم حاجت! مدع بودباندصق ترسح ماو اغا ابا

 | زورم هلا لوځ د هپ هفیلخ سلجم هنکص ن دت دهزاو روضح راول
 ليا رکنا تر تام دقءو .لارثس نه اکو مرج بولوا

 نکسع بین هاتعو شیر اک "دک دنا لاح هنر ایشان اشک

 تحرو ملا عاوناو . باعتا هلا قرس هرالع از درود یعالسا
 كنبزلت ضخ هللا هيلع لص ءار تل امر ردنکدزدتا تاکترا

 .هدننوک تماننیف هرزوا رتعم لوف یراق دلوا ناب هرییفبط یاب ول و

 یا انفا تلع كنم ەز « مدلی لاتو یرتس قاتا لاو

 كلر ادن هلجوت هدنب اوج كمال ا! رنک عجج نالوا لوتقم هدب رطب
 | دف ورعم هلکع د هنا یدعشهک تن هي روع ناو نس رانا رذه

 | یاصقا یالسا لها نوریب ن دس ایقو دح نکیآ مزال افتکا هلنا ىق

 لج نالوا صر اعاکس یدبا م رال ندنكدردتا رفتس ةمور راند

 | هليا وقع لم اعم هه ةلاطا هک اس ن دیا لتر ندتتفغو

EE itهليا فذع 9 ك هر_هلخن ی داءا  

 لقا ارا ی تو نب اک ا ا

 قد هلوا ی زادوا ہرا قو ا ز اعو سون نالوا اسۋ دۇ

 | محل ص نشد بولوا ن دناریق ینصص الودعد ال انشا ناوزوس ام[

 ا
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 | یدلوا لزان هیدیخ نان وار اخ دنس هرااد یدنفا سئو
 اهن دافعنا هخ اصم طو رش یلامآ تونلوا هجرت ییوتکم تلاش یخ
 هب اکر تیفیکا بولوا ترانع ندکلوا یس هلم اڪ تصخر

 یماقا هدنوب امه یو درا هل روفسم ك د هن اذتتسا ندیابماک

 | لانش ره بوت ب اوج هرکص ن دن وب بویل روک بسانم ن ادنچ
 تفرط هن اتسسا تک و هداعا روقنم وب و زوتلوا رر رح هژغساود |
 طسوت هدام ن دنرافرط ایس ور و هم . ی دیسشفلوا هد افاو زب رګ
 | تاش ام ئور ید نادنفرط هیلع تلودو اعا دشا مدقا ن ذنوب
 | ی دوم هنب  رطاخ شجر ینبذعاوا ل وف یرلط-وت هلم وا ادیا
 ارظن هب هدوسم ن دیا روهظ ندنفرط بار هلن اب یغج هوا
 | نوط هدنتفو كنج ۰ یدسنلوا ارس اوری رحت هماشاوج هلاسش نه
 ككنجو ام دق لمف ىس هارا كنج روط هدلص تفوو ت

 كم اقا توف صرف نکیشمرب و لا هبلغ بویلوا مولعم ىس هت
 || هکلسو چ اد خد یس هغب اط كنرف نادنفد دلوا القع ر اکح
 | كت ولوقسم رلت او هدن وب امهیودرا ندنرا ڪک دالا  ادتفا
 | تعاضاو لاجر فالتا نوكب نوک هلبا لج هنفعض یبلط هلص
 اودل ال دتسا دف سر اویرلک دع | هدب اف رب یر غ ن دلام

 هالا لها هدنخیش ریفصلا ععاسج ی و ان( شیفت اطقم

 | هس واوا تو و دست دع ادعو عفاو یس هبلغ كنب د ی ادعا

 1 et PPR ات
 ندشعا رب رحم غب دلوا وین نایات زامنو خن لس باجنا

 ! هب هینطنطنسق ن د هيم السا ر وغو م اسبق زارفا تار ندم اش
 ۱ !تبولوا م اصخ ناغ اد « در رب هدلحم چاقرب ها رام.کح هک زاو

 |,رافکن ورب نددنحو . .میهتج هلبا لی ءرفظو فا نیادتنچ
 ٤ .هرزوآیم هدعاق لانه برا ۱ نکیشلوا حب رح دقم هر ان رفح ۱

 دب ادش بو اوا ضر اخ هفرفن نکشآهعف درب یس د هتبا دحوم د وچ



۱ 

| 

1 

ٍ 

۱ 
1 

۱ 

/ 

۳ 
  mieiدمی

(YF) 
 هه ۰ = یک دک ےک

 اس ع ارم الب یی ةعلف هدنعوقو یینیکصردش یدا را ردیا

 :ول هيس ور هرروا قلوا عاف هدنر و لاس هلي رالاوماو سون
 .ی زل هدنعاوم یوف هل اطعا دس هنوز او هده اعم هلا

 !یسیزک ا كردت لل اها هدنزا اا تعا ی ردنب ۰ ی دییشکا تقس

 | كاماواادخ سم. هزب هلام اخنلا ةع الع بولوا اب زقاو مصخ هلی مبا
 كر هاوخ او هاوخو " مارو رارصا ودر دلخاد ه هډه ایم

 ارام ندوصقآ هلبا صیلخحت ن درسا دبق یالسا لسها ردق نوید |

 ؟ن دن افت صعب یرلکدتا. ر ایست هعیف ن دنا بورقیج هب یزواو
 لاسرا دادماو عطقنم ور ندندمر ردنبرمخ ...ردشلوا ع ومنع
 ی البم راه و.لبل مرڪ اراد یس ند زغب دل وا متع هیلکلار
 نسو دبا ادعا نالوا هد فرط لاسترف هاکانو . معو هویتا

 انف ساو - سا: عم“ لص او یکلنش توط فرط قرط

 هیر زاره ضع یب هرطاخوو . .رامظا نفوخ ند ردنب
 هعیادزف دز هدننسکیا یمیکب كتلوالا ید اچ ی دلنلا زاععا

 غرب ندنزرل,اک هس اغ شاب ندا تع نع هردنم هلبشعم یدنفا تط

 :بوشوف یشاب كيب رب انشا ناسا هلیعانر رپ ناوب واو ةن ه ی دنقا
 ,هدنس اع دم بسا لک هت وناصه ی ودرا لوصو ادب هلبع اما

 مور اه ی و درا دل ر وغسل بودنا در اوت ق وج یر ۴

 هد یچا وط هلب لاسنهم رولوا لالتخا ثعاب و. لاقو لبق بیس یبنفگ
 |.یسج هب اع لوط انا نوعا ع الطاو فوقو هتیفبکخ ||

 ینا ی دیش وا ع ارسا هقرط وا ی دار مک ایا فرد

 اتو تاقالن هلا ی دنفا یر هد هر و کض دم “هيض هللا یوم

 .نیشد تس د ر افر ڪک لرد ی دلواو: . .لاوئتس ین دوزو

 .یم اع دنسا یلجرخ اش اب نیماو  .للاسجا یتنینیک ید دلوا لاکش نب |
 ی دلبا لاح هداف او ناب یک در دنوکهفرط و نودنکح هلا

 دغ اک ن دنفزط لاش رو .قاطنتسا یشاب ك ٠ هرکص ندنوب

 ۳ دلوا ق اس و دهع دی دل نیش و دلا نل ین وضع بلک ها

۳۳۹ 
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 اا اشا راب دلیا میجر نی دوب دب دوجو هلتمالم كنسو

 ساوح لالمخا ثعاب هروک ذم تل اح ن د تنغد دلا
 ارد ص تول وا

 [.موز هب ودرا بو دنا ق ارتتسا هل هیل اح ناف هللاا یوم ی داتا
 ,هدروا یراشا قطو ری ن دف ط هیلایومیرابضحا ۱

 : حس بو س

 اک



r} 

 نرو اوشن نود یک تینا قیمتی
 ]| نخ هلی ر ابطص | راها رباونو ل بلور -مالبق هب هاب
 مدل اخیرا دلی ماسقما هب هننف ایج ئچ راو لاو |
 || نيس ى اتو ولزا ی وي سیم نوع اط دن البلا نل انت هللا اپ
 | ما پا لاجوب هنیو یی اسهنپ هدنږل هن انج ن ینراق دل وپ تفو هیسقه |
 | واور سم نو بو یا نااج لان هد هعقادم |
 | قاتل پواوانونم ها هنخ تد ایشو . نوع ید ابشاپ |
 یھ وا ياشاپ نوا دین ززو هد از بل | هیچ |
 نشد پد ماست هنپ دیم من مامذو» عفت کل رک ستری |
 اه بره رایبتبا همز چیک وب دښو رواق رفع فدا چاغ رار اکا |
 | بالاچ ییا هه نب ده ام ي وزا روزو مه اخو ېپ اخد هاچ |

pT rری دو بروم نم  

 ty aay هملق یری ا
 | ۰ کج ان پول وا دیهش هد راہب روپ نالو عاوفو ی زاد قمر و |

 دن رد تعاسو میت یف یکا یت رکدیع ادعا دیک
 انک دو ل اغا یالہا لها یی هف فار بو دبا میت یشب روپ
 | تاب ورو ل اسوا هنيسوپن ی من اتیبس | یل اخ ن دهغموتسم ین هقرق
 |ماا هب هيمدادمر ك ف مهو ا عوا و هپ هعلف لبا یصن

 مودا ج ینه دم ددر بقا السما نب ده انجم هيب دنلوپ
 .earls : را هلپا تاچ صیلخت هيا ناون-ا هاوخ انو هاوخ

 زور هر هب و "ايمان د#زوط رهن یناوسنولاچز دوجوه

 | نو هچیسور مدنا شهر وپ رد ي ددیا راست هتف شول ها
 | یردار شک و لعاب ی هدر رسو میام یرکسع يتوج ی

 ]نادیهوا پولوا یف ابجم نردنفرط چب روا ایما هنس وب ناپ |
 1 یکیدید ي ٍدبا ارا 2 ي يمل هیپا ټ مزد ق ۍ کن هصاا

 | ایبعا نال وا هدییف رط ناپ کیف : ماديا بنر نازم
 اه اپن وب هديت ورډ هيرا ڪڪ هلی قرش انه مبلغی طخ |
 ای نامرکفا مبا یگ هفتن هضیف کار تیوری نوف

 ( د کت نوت تام هد هروک هم دمو هبا رپ پود سو |

 ل س ی



 هنلودو ب انتا ن دیش اسم دوخت دوخ هتیلصمر ید باوا ر

)111( 

 | هاضش اب ,یلع راد هنر رو نو اونم و شفا یو یاب

 هیات هياغابلع یناتبغاطر ذو یک رت یاس یا هژسلسو
 باکر ههفدزت هيلا ام یا وته + "ی دنلوا هفرت یزالاح هلهخوو و
 | یک تب ادم لجن كنب ذتفا تنم قلف مع نالوا یرادزقو
 | هبلانىپولۋان ر هک الاوز داوب تی دنفا تن الوا رادصاتر ادڑف دو

 اانا :توشاتیاک ةکلملیصو تفرعم قامزا هلباتّیشن از ندنله

 ۱ اعح هف اشع ز دیلی .وخ ناغهرادغ یسانا ر دمفیسیساب اب مظ

 PERTINENT یچلف
 | قفسدلبا نتن د اشا هدنز هایم ارسو ۰ ۰ بیک ران هیات

 | ناتسکسالبا قیرط تاببقع یط.- ىا ديازا لوا بنت و مول
 ریل امم ناد رفد هر ی دنفا نوع نکیا نینا ارت یس هنس

 | تلود او راتعا ددنکم اپ رهش لطف دویم ر اهتتشا
 | نفو تدئم ادشا كرلفوترم نالوا.رومظ هدو یاس هد هيلع

 | بولوا ندنس اب وقا كب هتک شنا لیصح مات فرقو 4 یزتفد
 | نصاوغ یی یربم لاوه | شبا ب ومر هیاب زاد سف هدنخار اد زف
 منا را دا هد هرشظو هد هن اتسئاو ليضع هلشد دارود لقعا

 | لب درن الف و ال وق هما اضااتشت تدسش یراهتشاو نت |

 | شم ندانمهب ردصاد ال هدنلاسح نرازو " یدیتشغا

 اداشم ردیاسبلا باب رام ول عمد یی دل وا قف هتمادخر عفت
 علطم لاومایکیدنباز اخ دا بولوا ند هنامز نارك اوت هللا

 ھن زاتر او هنو لادا و فرص هرب هدوهنب كاد هننافو عطقم ندنئازو

 مرازول  للنیق ۱۳و کو

 :نالوب عوخو هدفجسور هرکص یخ دو بلم اس ین دلوا قرص

 تماس پین ی وارکشو + ریون رخ رو ناجی

 رخ و . افنک | لبا ر ادم وب ندنننغ» دلوا روعش تاب را

 داف ڪڪ لوخ د ) یدهشاوا سا هنککس ال دو لق ام ماالگلا

 | دنس هفو لاتراق ) وقطر فس نادم او نام کقاو ر دنت دلش

 ملاسداو پیتر روناطرپ ید تب زوآ زدنشول هنوز مدقم
 قلاش . یدیاراشم | لافتا ههرضاحندقاز واو

 ا

 | ن فرم رهو بشت هننساهماق وب نمش هرکض ن دعوو



 بد و سی دک
 نصقم هدیناطاسف ماكخبا عاتقسا با فرصت ی رلف رطوااتشد ام

 | سہ ی دی یکی كنم رع یس هنس ترد نابیکس .یدیسسزا

 ند مس : ات ذع.هاسلس بول وات راد ادسقن لک تزامقدادو و توقف

 | مل نادوتهوداواادم شل ناتنم ماع هب نامش افتر ش |
 | ضرع نابف لا ,نهاب فرظوا یواح,نسهب دنلوآ راتخا هنف ارش
 قر ويصر اكن اتضل شن ن الكف مزال هلال وا ر اینست رضحو
 | تا فرز شفو یللکب ید ۇن كنب اتم غان ىج هنل وار جن و

 | ئ دنلوا مدقن هنفرط نو امه باکرو میقرو جارخان دنرللق
 ! مین اجاش از اب او نی ام هظف اس اشابیدبع تب رومام)

 کاهش ابجد حفلا شا :معهاواتوفو . "هوسرخ

 || هر اوا السا لها هلیا رو ره بی سفت رب هتیرافرط ورب تا انوظ رهن
 | منهذ نی دلوا بر ام لجا هل اوحا دش کر مصخ كعأ روض>

 | هلغلوا بجاو هظفاسحت ی هيم السا لحاوس ن دنغب دلوا بار اقتع
 تیم جدا نهج یدبع رب زو یتسیا او لبا مور نیریاتش
 اهواز الف جد بونلوا ا کن زکات

  NE AGE Hyكبلاداشو |
 نیم اماش اپ ی دبع ءاسنب هشکیدلیا الا یت روم ام فرط وپ |
 ۱ .هنفط هوسرخ شان هرابارررو قرمصتم لبا ځ راو هنس,هظق تا 1

 بونلوا اا طعا هنبررافط اض شو رغ كيرتوا و لاسراو نییعب
 یدسنلوا لاصتسا یرلتع رع و هج وت هرال-ح یراق دلوا روم ام
 | .ندنرازو ناونعو . اتر وسو لبطو ادعا ةد زتراغ الازاثم
 | لاوحا لص افت .. راب دلوا اهیهر هللا عا بلا رشقلا شبللا |, ٠ از

pet pI FN 

 عرس هاه یقالخ تر ڪڪ دار او کچ هډ هرخالا ید اج 1

 | ساوبس یب داوا فرصتم بو دیار ینا دفع راف رکی بلا
 ےس موج =

 ابا



 سس
 بوليرو تد ازو جت نهان دلت هو بن ال ق ات وا
 أ تروم لسها و تنل باک ي4 ناو !ریصن  وبشاپ ٠ يک
 !نادنراپش اپ ی ویت ل اع ه )کرد . جک دیا راعاا دا یاو ق و
 هدز هک م نالوا عن او اغا ىلع: ین ارعا يا اپنا یاس
 أ یورو ارز و هدنبس همغو لبعناصوصخ )بو تب دالچ ر اھل

 تساقا هديل اوجوا هلا یوم هیتراف دلوا تم السر ہرا |
 err .لوفنم یکی طلب خیز دانیم هیادوا مخا دعو

 هدالاب بوالیف ىل وص زوم هی رک زاد ممتد امش ندی ا
 یردف ترازو یال او دیر ءاښچ هيکحو صز ناانلوا ناي |
 هفرط وشراف هلبزبټ ن دیبظع | رږص عابتا ت رادو دوشیمو دلو

 دن لون مط ناپ امہات تط نجاد ی دب شنوا ارضا ||
 اشنا ثفک هدافاو ۰ رتیدوع ةيورک تز ارو دوشم ناسف
 امکحو تبثم فوف ومو: يلف عبطلاب روک دم دصف هدنن دوبصوپ |
 | نجم هدنفح هلسنا هبل ۱یوم ی اغ: يديشلواادخبانچ |

 ا ههار درک کیم نالوا هذړل اوج واو زج ېن داع نالو

 لر دیا هب راس اجي اج هلا ادجاو" . دورو هپ یزوا قر هلواربهو
 هدنزافرط نامرک فاو یروا بوق ار نیرات | راج ان روک دغ رک ۱
 قلا ؤا بویلبا پب ویو هفرط رر و پوک هنيا نالوا دوجوم
 هو اسه یودراو لصاو هتمالس ر اینک یداش ابا

 ۱ ناذکو تشک هديل اوحوا یخد نامزرب هبلا يوم ی اغا هبواوا لحا |
 ندناو مرور ته کت و راو هب هست یعالارخاوو

 لاتر اه نشد ی دلوا هدشک نابنج هینوب ایه یودروا هرکی |
 نکرد هبا یی دصق ہوم هزرطور و" جن هي هدنشنا هم

 ٹین دقع هنفرط اشم لج نوب ام نو درا هه شب نادنغب دلوا ۱

 | راد نوجا هسر  یزرابنا صوصجا و هژفهاحم ی یفاساو
 یوم لتنسا نع ترازو" هېر بوبا تبع نبا زورب مرک
 یالاو در هدیزخ اوا لو لا یادابج ویا و نم وب
 دونم ناونف کلر گرم ی ااو عفر یرده هلرا 9
 ند هلو اطلم نیم ( هک بړ او ای دیلوا مولا نت اّوو
 ا قب رب نالوا تفرش ءتمنچ یا تنهن ممد



 د ادیب زا

 ٠ | لاعف تیمش وریخ روص ناالزآ ایفون هفت "هدر یارو
 تی هن اه اشنکفا هوک تم هی فیت بدو رک ول لبا قلطم
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 او هدن رللوع هنرواو لوص كلانا م ور ١ نوبه رو ڪرو

 | توزاو هیج انشا م دوا ناو یزار دتفم هن رحو بر كرااضف

 || ماك ارادصا هرات الكم زال هدننعص یرلغا ماها هه طف اع زفا
 |ارایش اب یبوپف مدلقم و ۰ نيد: زتهلبا هغ رش ظوطخ یراال او
 اب < نوچ قوا جرخاهرفسوما یربغ ن دشنف وا نیت

1 

 یادی هئس هت رخ و دزاوا  لاسزا ید هلا هر ڪڪ

 درفت لاک ةنيراض وضخ اجزا هنس زاسحتو احا نقاب تونل ؤا |

 ۱ "لاین نی تنم خدت عام قما قعلواانتعاو
 | دوروزپ رفرش هلتط اسو ید وات رع دجایتظعا ردض یانوقگ:

 | تای ه ی دنفا قاررا دع خا ۱ وکم هديا ردص قاتواو

 | حوضو زانط هجول ندپ رادحب ات ترتضحت فلتا اتضح بولر دی
 ی دلوا دواز هرتسو تند اط بس هب هلجب تل افعا و تاغنلان الو

 نادلاتیف یا اویح ۍراف دلوا یک ار یل احتز نو ام قو درا

 || یر ایاز هش ربع ف وشکم یٌرلفدم هلوب یکبار رخ هفرطوزپ
 زا هنت وعصم ةضكر و اودع قربلا ئه اطل وخ ع ولاا

 | ئدنفا راوهر سار نواو + راستفر قارب بتعا سار روا راّواّرف
 | مسقت هروک هن ددح كل کنه بو روی رایت هبا ةبلا یوم
 ۲ یدسدا ۱ ی دنارف مس د وڄ ات فتح ان قزف نوت یساهلجو

 زا نادیس فرطو.  تماقا هتنو سه یو درا نوک اه زب دلا یوم
 | تالوا هدشیعم ھه ةشب ن دسننوبدنلیف تمرکم و وب ر مظع ندیم یک
 ىس هاج كلر هیلپا تعفن هی ام بک خاد یعاط وخ "صاخ

 نواب جا  یادلا زاد اسم تن | ۳
 ندم كي زون وا هرزوا هحن4 نب دد كوا هد اف | ءدال اب ی

 ||,تاریسح و هلاو «دنرلفرط,ع زواو تانک ق اینو ا نکا

 |میایلوا لحا د ةف رمق ادعاو , عج "ی رطل وقم وا بواوا ناپ |

۷ 

 سس

 د جام نم
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 بو دیا داد یت هلبتفرعم یدقا یکسر دمسجا لوا چم انزور |

۰ ۳۹ 

 !نوپابه یاغود یرادقمرپ و هب رق اعم یرادقمرپ رک اسعآ

(N) 

 اب وزپ و ماظن هنس هفبنک تیجچ م2-۱ نت د هرکص ندن وک

 ناخ ءانب هغی دلوا مولسعم یکج هیلبا مرعه رایکس ورغرط هپ ی زوا

 هداس ی ر ادقم زویجواو .بزط هعطخ چ وا ن ډب زوا ی رابانچ
 ادعا بودی جازدا هنیعج وب یر را ش لیعاعسا و لات یهو جارح

 ,یراک دنک تولوا لب از نشد تروص هدرلوا لجو لب اة هليا
 اتاوف رهظ» یالضا بب ضروطومو , باتش مزع هل
 هاک او نهد یوس زادنا همعه هل ءا بیعت دص بو دبا باتو

 .بولوا نشوجو من باب را دوهش» شو نها هورکحرب نادهاکنیک

 | هقیضتو صح ن دقيط يکيا ی السا لهاو ت دوع ج درلب رایف

 رسا یرادقمر و باتور ند ہک ج .لح ها لاح هن بویلباتر دابم

 رلب دل وا بارطض | دوق "دتسس ناو هلنا لوخ د ۵ هملق یم هبشو

 "نالوا «دنیعمو . ر ادک هنافط عرق ناخ ۰ هیکص ن دو

 هرورضل اب ځد ی رادقمرب هل رکس ی اففض تورنک هنب راک

 و ( عیاقو ضب ( ی دلبار اتخا تءاقا هدنس هعلف ی زوا

 .هدنرا دلوا م اراو نوکس هداها هب یتاصاندلاترق مالسا

 قران نو یرات رضح مرڪ ار اد ر چ

 مهار ح ورلل ضب مھ ارد 4 افسش یف عرمممءاودپ ادب مظق

 ترارجحواطعا شا سو رغ كد رب نوا هنس هلج هرزوا ی مد

 ەد اا هرکس ندق دا لوتساعا هپ لکو لحن ابق

 ا اضع ی دلبااضطا هلبیاراش د تبرش یر هصرج

 یز هنهاو هوقو ... لزژ نم یراتاس مادقا لیکتسبع دوجوم
 يرله اکرذکر دقنره بونوط رو هرارف جود و3 قر هلوا لعل

 لیپ نا دف اعشو هوب یک ی د هسو دنلوا دن یراکل اسمو را مو دس
 تاد امس یاول ذظفاح هلیصوو : قارصقا هنراتکاع بولوپ
 یبم هلن ام كن ان وط لح اوس هفشب ن هغ ناخ ركع ناو هذولا
 .انش بلوار ها یفج هنل وا له اتکا هلبا کسع وک و ها
 !-رادقف ن دن اضف سہل ارضو هنر ذا هل هج دیا دورو ی رک ع
 یوانراو نالوا ن6 تغب قياس او رتا قو
 | دوفم دوفن دوجو نوا فربص هپ هېر وما هدنس هنی رخ نوب امه

 هیت ۱ : ت <

 ا
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 | TEE منعه یی هنسېک شب نوا ناالیرب و ندیربه

 و اخدو خاکی زمان لر ارت دغ ات

 رجب pare, pF نیفت هغ اقر هریانش

a 

 شرکب و !بپنجت ن دنب رق نوبانمه ی و درا. یربغ نادنغب دنلوا |
 اتش اب یدبع یعقانوف ی دنلوا بب رسم هندیعم اش اب دمح ی احم ۱

 فطلرپهظم ءاثب هنغ دلوا ناشر هلی هقافو ف موعهو ناوت انورمم [

 تدوعو ناخ ثب راحت ) ی ذلوا نال ذج هلبا علبم در مدعو ناسحاو ].

 لاخ ها هفصت ةضبق لب اعاو یلک لام دب مصخ ( عرف طول |
 كوان ات تفیاوط بو دبا لاسرا رکسع نف او ید هنس هعلقرذت و |
 تردف بالپناو , ادعا هویکرم یسبضارا ق اجیوب یراق دلوانکش» |
 یجب مززاتیسم ی هرطاخم یریتعاق | هدرلفرطوا نیزادعب هلبا هعفادم |

 ناصب دپ هرروا هجو ینب دینلوا اعا هدال اب یر ن دنغن دلوا
 كرايم ور ن دندمررو . عرنم ند ولوقسم لصا نع یس هلیبق ||

 میام تاج ولد عطقنهر بغ تقف اوم و هی ريا ۱
 درب و ز ارق هرارمتنسا دنر لتاکم

 ا تب اس اياد تیوب فو مامن یر سو
 4ام كفا بولا لیاسقن ال وا ع وابطم ن اقدل اعناخ نوا 1

 ید ادقم رب كن هروک ذم لیابف ی دیشلوا عج ج ار ورغوط

 بولوا لح ار ورغوط هب وروا هللا هیلا ر اثم سنا هنامکقآ

 قتسخب دل اف یلاج ن درکسعرب اسو دات ات كنب راق رط قاجوب نشد
 مه ت ال ېب هعلف ی ورآ هاذ رابق كرل او عاشا

 هنتفو ید ورو هرات طوا كن اخ تیفیک وب تودبا عاقجا
 هب هب ام هبا یکی بص نالوا « کا ناخ تیم بّودا ضذ ان

 ی فاو كن ادبعاو ماسحو خر هلولدم ن دیر طو مادقا

 جانب ندا ا ای دمال ا کی

e 
cana 

 تدنوک
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 ری استو ناخ ڪڪ رو نوا نالوا منت« یزللوخ دا هب هطباسض كت |

 یر ورح كن ادعا هنفرطورب كن انوط صوصخ ابو "مال مادفاا "

 ' قوفو تر اذکه کن س کر ھا تو چا قوش راته ظا دحاوا "

 ' تولوا موف قا ارطا كەت ساو تدوغ هب و درا نوک یعکیا

 هب هطف ا لکا هنکذلیا تیاووت یناکم مط ون ار ۱

 دمی تس < ےس هرس رج جسم سد تم تراس

 ی

 لی ا تبخر دف هرابشچ وا نالبوا ون ام نیصخ و طاق فیسم | ننهیلع تلود یحسبصمب و بیخ روق وش یتسسعاوا فیککتو یه ۳

 ۱ ها دود اٿ ارو ۲دو دن ی اطعا بوال وا تاع رای راد

 هلتماکنه ت ترش انم هب هر انج ها ار ب وات دزو که دنا

 هلام ع اط و هقار اس سوفنو تره كتر ن دیش لوا ند هل
 ۱ زه اطیکب دلا تب ارتش رازف هد ام هرکی راغل هلی قاوا

 || نابتع | هرکس ن اللا قاطع لوضموا شب وب ت دوپ بولوا
 هی ارسغن لام ت اسلوا اتطعا هژرر نم هلسیم ات یرتسنم بویعلوا
 | فسا وا هدها تم هن رح دناوقهدل اخ رادو

 بيتر و٣ خدا یرایضنب و هلی 4 هد ر ردل اکشنادق هس ز او

 ! یولوا ندن ایت ک قوقوم هتفوتعسو" خیام دقن ن اتاوا

 أمم ادم باس | کس اطلق یاو نان نقل |

 نحارب لح اوس ظفحم هدنروصوب تواوا ند هدیلفع تالاعح#
 كز اغ وپ هتس هدننتع لحام وب ناپدید روت رو کس مه
 | نایمرد یصوصخ یس هسراحقر هنلوا نا یی طرد ظج |
 بس ااه ی اکیا هلبا ونارشو هتیایعمو ف ےک مرو

 | صعش دل دن وا قوس ری دخوب هدرا تولت رو ڪک |

 دره | حاو ها در ییسغب داوا ق وط هطیخج راح قرلوا

 | همس>ا وا ناد زا واک هک ب الا قامهب اغ راب دل وا قوع بس

 لا ی واع رخ هسک م رایو قیلعت هنن درک تم دخوب كناسغا

 اف هاو روک ذم لد م وقر بوتلو قو غرب

 دغ نالوا نیکم هد یو مولا بولوا نیتیعت مدسقآ نیو

 دو اعوب ناسنلوارک كبد هم دیا دورو یرکدغ اتشهاش ۳

 ار NESLAN ن اس۲ یا تعافا هو قلب عف او
 ةد شغب نالوا ی یبصتس هيلا یوم بوناوا ناترقراهتسشا |

 اللر هديسړ ه ون اه یو ذرا یز ي دزاو" هب هقثلب هلا مدآ |

 7۴ سست
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 ی و ۳0

 ۳0 زوک دم نکبسع نکیا دنر قم النیم:ن هادع اک

Oeناچ ٌهناط رب شروف یزو کو :  | 
 عطا قلاب هدادچاودو را ران ایا

 ۱ | يراخب ناف اقا زود ید ل هار ۳ :كنت ۹
 هدفرطوا رول ب یه اد اب تمن رایو یھ یایضر : :رداقهلاع)

 | یراتوفصو لوح هق ايش, یرلفاقاو تبع اع بوپ وب راد ایہ دیو |
 یرادوبنرا نالزا ءدنش اب اش ار نع صد .قرملوا »من هرود کج

 3 یمن اینعوضوط هامکشا دزدی اسف ىش ضعب بولا
 || یرکیبع هی رند دلوا نیکمنپ هواه ینا مک یکی دلیا

 ۱ ا SRR لاغتيشا هانا i ا و

 ۱ اش یون رم تم بسا شب نواو
 ندی التن یییع اس مادی ناو لوو هب یلک ها یو
 ۱ هد مع اج نوک نوا بو دنا ني هرفک اراد قمر نینبر لازچ
 | دانا هلبا یتفم رو رش لعا ضو: رورفم هبهوور هش تابح «یکص

 | هل روپزم ءاي نزسکمروکچ هيما ت دمش بتم لی ةت واو
 || تالوارک لپ ها .داهن دب مصبخ ميلبست لی ۳۳۹ نوک رب تل
 ۱ ۾ هظفابحم ملزکب مع نانلوب هدنن وردو | یکیتسماو نیت هبصاق

 | لمسح بسا ردیف فوکو یکی بولوا لس ی رات ان کچ

 . || عموم ترش ی دیارل ها ل کون بیلا قو مب اس نحو
 || یطاخ دیاو با نیا درک وز نییشید ن اراب و رپ ظوق سهل اتش |
 1 قفی و یورف ل دا الو راد ز رد "جا بزلوا ښت نام

۱ 

 | باشو شب نی فن قیم TPE هنعشد د بالم( |

 | تر وشم ناجم رد ل ایف ول یف نم را ذکر ڪڪ ذا ) رای ؤا
 جداا هسا لب دلواروم أم هبنابچ هه یرکسع فباوط |

 | ند يڪ هبا راب د نوا نیت هتفلصم یتق هو : :شرم
 1 الم یاب ذپهلچون PEY پرلوا شکنماذو مپ |

 8 یسنعب هبف دا وا, لو واس وجم ند هر اس ۱مباب زا ینخ هلاوا

 أ ا اینا ېړ هر ا اھا ار
 ا
 زر

o Dit ik 

 | ابيار
rerت  = renیر  
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 اج “طا ها تافل لو رذا نوا EIS اذ تی 9
 قوز و معا ارت لادنراف ن ۲ : ی دّیسنفلوا نم هب واللا 1 ۱

 قوی نوا لنیلوالا داتا وبسش ۰ ات تونل يف اسم | 1 در یا یمعو بم کیا ملا نحو نطق لر و ڪڪ زب زیپ لنت ارا دود لب چ ال
 امة ى هی ۱:دررد اع نالوآهدو دراو " وبه مس عیب ۱

 | نیس دطب ناسنل وا یک تۆدا فول بمب تیتشت
 اوشراق كن انوط و مل هجوما ثس.د دل كف سه اد ۱
 بومی مع : نمد هللا ل الصبا هنن ورد ق واز اتم عق او هدفرط
 نادنکچ رو ناب خر ا ن قو کا زوم ات ها
 یر سال  ییزف ی ارحل دلت قەد ا

 نار زین هداز اش اچ دطح نه زنا ۲ وی هه کا یالیتاس 1 )ی ذنلوا:لایصو او لقب دقلح مک ةاوهتنفرط تسوا |
 قوموا عاق لنیلبا مورو یاب نیمغار تبار خور ها یطصم |
 4 تراک «دندس هوا لت س ا مدا رەخ كيا قرا 1

 | غاسهفاو مدارات وا ماکت وازو نره قاوا رفا كغ ۱ | اراق واز ابو: ناخن رس رد ابا ها نخ نا 3 رز برم زوم نازل هاتون تر هر ناز نکتفاو یی کیک ها یب کتیا و۰ تع نغ ر 1
 1 یوا ةب هظن اس نحاو ل و دا اقا دوق نمد یادش

 ' ن دن اتبها یولوآ و نصب نارنجی شب تر ظحخ یظعا ردت |
 ۱ اتع دیک اضف الی دلو بىرال دوز د ڪک ارباا
 | برد و زاد اعضا کو ای نفر ادش اب خا عام 1

 1 لوطام قند ور رک نادنوب ر اقر اکماک هلن 4 با موز ۱
 ناک وا دین هرس مع نت رد اھل و یک رھن باو هم طح
 وب. كلصوما ەن انە اربا ةد اخ یی ل ۇقسا نارا هەروا
 نب امه یودزاشوآ شزویتشب الي ید الب 2 س لا 11
 «زازعار "دن زاۋ و هک ارا هرو دا
 تل لاو مس نفاژشاو دارو هلن ارطآ زا ارپ ی ۱
 یانو 4طز دو “وو IS ا كگ 6 بل اوا
 ا نیس رمج ... نسیم | عرج د سود وا ه ا نانرف ی لس یامان زا

 سا
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 نیقعت دصف راب دی رارف هقرط ياد اید بود حقا

 ج بیلق ضعب هدنمش د هاکرارق ر اتات مو نانلوا بیست هلی
 هدفاصم زور هروک هتب اور وي بوادیار ابا غي دنلوا الما هبا لتق |

 روباطراد مه اظ یخی دلواارتاپ فیس یع دم زفاکح قوعت یف

 ب 2ی وراب و جرب هلیا وسب وس تام اکا و دنع ر وقم
 یلک ف عضو نهو هنر وب اط هلب ااغو مابآ نکیا یونرد یو
 ی وبن ترضحیق اب "زج رثا یراز اضا هر ارف ندا ناسب نط
 موجع ئ دفا یرونا هپ رض ردقو ءاتشا هدتنغیدل وا
 تاچ قند اصخحا هدخاو صخعت هذه هل اسطا لرمسح ی اشنا
 | مرک | زاذریس هعف ذوب لر وک دم صیاد هن سان سى بوادنا

 راد هیسم ان شاب رده رب لفت یکی دنا ضرر
 | ئرو ڪک زہر رقت هلینظ هد افو عفن یخ دا هدرا شل واریطنوا دف
 ی دلوبر اش پر اب دادج نف >, شابا دف هنخ ات تر انب
 هبا هریک عروج بونلوا دا-قتفا ییلوهس تیا لعضو رھ طرب ندیوکر
 ۱ دارفا یس د هرنح ةر ذی.كلر دیک داومو لیعاافا ن التلوا هراذا

 مولا بول قل یراوطا اب اس اب تن فرح جا ظواو
 | هک لب وش بور بڪ هنروص خا ب ابساو : . هتفیه ءقش اب كنج
 | نکیا نک تا ین اننب رمسبهذنوک رکی نیر زوا انوط لصا.نع
 | ر دشه وا هب جت یفب دلوا انب لپ اف هدنوک یکیا هلیا ارج | رزوضج مويا

 نا مج اص .. نراممج نوط الس ناظا س هب هبراحدیدخ,نف |ا

 | دیتو لوزن ی رل خاهامخ تمه,لج كتیراقوضح ناامز رود
 ۱ لوصوم هلاک چر د یررابتعا هي انتعالا مدال ن دول هدیتعص نیم لنډ

 | اشا هرهف ادعاو كنجن بتیلاسایا-و سنج عاضوان دع دلوا ۱

 هلوقمو ۱ ., اضتفالا یدل بولوا ادب مدآفاو هدنرلت دم دا تلو ٍد

 یرلکسچ هی مادقا هبا هجو لا هن ی ازجا تان هد دم لیعا فا

 هد هب ایم شاپ و وغ مکر دنلنو لش هتسراوو نفیتعیما
 كی صحن هدوهب و ۱ داوس رک تب ب هم ران یرب نفت نالوا ی دی

 ردنشور هنیاحصا.د اةن: نهذ نب دلو ان دلت دادم فرضو وه ,

 ]| ,دورح بونلوا اشنا هدنه اکشنیتیقم ابیا ( ان رط رینج نانیکبش |

 | دا ی : اب بل رسچ ن اوا مدها فرط نزول ره نوعا ن اق س

 8 | دو نانو بین حتمی نیا نا ندای

 ماو

۱ 

 س
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 یعازف نتو قول اف نوحما كا ن وتفمو میشم هلیس الا هفوح راو

 قرهلوا یرکسع سورو .راضحارف اکضیفاو ندنس هفسانطاا

 لازج ررپ هپ هفرفیه هلا قالا هتیعج وب ید یبهرفکوادتقعرب |
 ای رک عرس م ق ییرافدل وار ان لوح رظتتم بو دبا بصف |
 توام "دکلوا یدیشعا را اجاب کار ا

 ن دف یس هءلف ر وا كنس دو طاع البا نع نلت ضبا ۰

 ارت هنهراوکضضاذم "دعلف هدیخا ی یادت بروا فری یر | ۱

 اش اپ میه ار اد لس رب زو یڑک دع رس برق ین زاکسچ دیا
 نالوا دوج وم هدنلیعم ءان هنکیدلیا طانتسسا هلیا هیلاسح نارق ا

 لالسج ادم قوس هنفر ط ی هعلقروا هبا دوعومفظ ذونجب ||
 ارت ات موف یناطلسس نب دلارون ید هنب زز اغوب رافلوجو هکشنچو

 اروا نيك رش. هل ذخ ی دینشغا لاسراو نبت هلا
 قرح لب دص شسزیو" نشت هوح هد هک اتم تعاسقخح رب هنس هلو

 این هب را بناوج هلبا تان اصح راسو هریخو بوطو نیم
 | اش اپ کتضرش هده ار لالخ یربخ را ڪڪ لیا نیس

jی دلوا لخ اد هنس هعاق روا بواک هليا هعربسم تکرحو ۰ لصاو |  
 هلکم رب و تصخر هانسو رت لاعاو تز اتحا هنکسع یس اد رف 1
 یادلنن ندفیطرب و یزا رو الد یازعکیو یلایا لرطانادفطزپ |
 هنرتبسو كن نیانیب تلالضیادها :دنلکش غرس ناطقا ||
 ثد الجز اهطا هليا جارخا بسس هنطق ید نشد توعد |
 فرت اس غالبا فریسفو خام حارارق هد ابات نا بود
 کار جا هل )دنس مس رابغوا ۰ فوفص قش مالسا نازابرسو |
 لح سک یهو لولح ماش تف و هلی لاخوب بویلیا فون کح :

 مفمرا ڪڪ رفاو هدزورپ تزص زور وشا تو دیلوخ دا هتف ۱

 د رح زد ف یمزکی جا ن د هی الاسا دونجحو رتا هنارخ یداا

 یمیضعب و لاد هدززا هبا خر نکش یسیشهب هل ژاعشن د الح |
 هب را یدلبا لوه یم ود ف نیشنل د رمق قز هلرا لنا هت داش ذبتو |

 م ات قوش ثع اب همالسا نال درب هبلغ نااسنلوا هده شم هر هزوکذ 1

 تولوا مادقاو تاز تمشهس هماققا و موقت هان ج زود وب او 37

 نانخا نس د نی راف دلا هد انا هک زا لب هد انس و توط لکم 1

 شتر زرواطو فر براس رم هک ت اسمه هل هه ۳
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 ۱ 32 فک دا تخم هنفرظ یکتیو "زوم نمد نکیا هداقا
 ۲ لاوهح کج“ دا دورو داو تودنا رودنلا ر دنص ةعماع

 ۰ ایړغن دن دلوا ١  قلغمو شود یروغا هنفاغ غ اجواو قلطم
  تلتجو وندکت هلبتش رو هلبا راتشم ید یتسنتفعل كنولعحوا
 | ربنیکوربفص دزن از هدنزوشم نیا نالوا دقه یدلن رکاذ |

 نوک زازا یجهرکب كرخالا میز یهو" متصل لژرع نوا
 | یزاهدعاق بلوتلوا بصن ین اغا قرصکی اغا دمخ ینا دخخک لو
 قالوا:ىنىېشاب با هرع بوط .یدشنلوا حظ ر هلنام هرروز |
 || لوهحمناع مویلاو "  لوقنع نترك هنفر ظ یکی كناغا قطع

 || قشواج للاتزو کم قاجفاو  لوزفم یخ داوا ندنشی آوا
 ادعا یتتس هبضق لیعایما لوا ما

 دتضق وتس هب هلل وط ناو هادف زظ ورا هللا یب ن ترسم العشا ۱

 بودن شن وشنو هودنا یالتبمو ` شوی اف |

 نترهعماس یزاکتت هلن" تونس قزارف ناتا ت نفع

 و توطو" زیذتصورعز ترا وة ؤا هل هل وام کار ادعا ۱

 دادخا ةدنتفع * ر غو تراش هتماراو" وتصف ةدنراناث تهم
 را شم وا تص ازا هد و

 فیل مایا ی هشتم ل وظاناو تشو ناف ن اترف
 لّوصو هیهقناوط هيلا نوم توئلوا " ریال یب شابک یدنفا
 ۱ اقا قبأعا وادادما 9 نکس ناتو كيلا هدق دلو

 یودرا «رکشف نڪاح نیت و ةدافا جا بلوار ونطق

 ا حر چ مو میم

 ارو تام یت دون كلا وسانالو رر دادن کتا و دیو ات
 اذا باژطظاو ىل نالرا هه( ول لب باسلاوتو : ارا

 ,مضرذ مدافن نده فر مان راس مرا 29 4 و
 | زانت هلارکسلع ق وک ید هیدن ع efi ال شراب ۱ ضد هبرزحت دنا وه .sgh داراق اورا روک ا|

 7 [عیع دیس ما اد
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 هدیلاوتواو رب رحمت یروښنم كلرکتسع مس هناشاب هزابا تفعرد
 ااصو نالک مزال یاد هرارقنتا كلی رک فی)اوط نا وب

 راشنت ر وکذ ٥نا بوالوا نظسو خرد هد نها تب روهام تاهسنتو

 هراشاق نالوا لیمحت دامسکب مدعم ندزل وا لاو هتید كلا ||

 هنفرط هلتوط ی رادقمرب هلنا قرغ هنانوط یمیرنکاو . . بکار,
 كب نوا شب انیمخ لاربچ نر یماد رف كنعيدلوا برا

 هلباقم ناب راوس نال وب ه دلیعاعسا بودنا ر وهظ هللا ول هينسوز|

 ناد کاو لک ها ماج ف راشن _ وا و او ودی
 ردغنیع بنات ڭكمالسا نایراوص رایدلوا نازب رڪ هنلوپ

 ند رانو ب | نایپم بول وا ریتصم خرو د مقخ یراسب ټب اجو

 7 2 تمسم نوري نددخو , .تجر نلبخ «دزابدلوا نار رذک ا

 هقشب دیک ابا ذخا رسا رفاق هلا نادیغولخ خد نایب دب نشو
 هتمهردننو دشلراتانو مدا لازم خد هدایت نالوا هدرلس ر.

 راوس هنتفنرچ اش ماب تولوا مازیآ شازتمکعر و رف ا

 ین داغ نالو ع وفو تولڪ هن وبا ةه یودرادلبآ مجاشب چواو

 ینکیدلیا اتبش مفرط یلک ها رکبع دف كب نوا تناعش اناعاق ||
 هر هد راخذو تامه هدلافشا تربغ لاسوپ یدلنا راسبخآ /

 راتخا _ دوتف هين يح ین دا هدرکتسع عجو روصه یرادبفم
 ینیدنلواناسب هدالابنکیش لوا فرض نیافدو نازح هصن » بویفاوا

 هلا تعاطا مدع هی میهلا رجاو ذو یعاوا كنب رکسیع هر نوا هج و

 لر هبا تایپ اهطا ۰ دادخاچعناومو تصب جل نا باکترا

 هزادکناج ؛ دا و یرافدلوا .. تواخرو ناج درک «ونرک 0
 لار : یتقع نه نخ غرور ی روم ببصق :یدلوا تلقا

 هدیرایداو قاجو یرادقمرف ۱ مراع هپ یک یرادقمرپ هلرکیبع ندا /

 سین رگ نوع ما لاری ماهو رضتع|(

iیخ اینا یرادقهزو_ تکان عراجنسا هدنرافرط یزوا اف نامرکد  
 نر: یا دز ) راس وا يآ رانی لو یم هی ف

 یرءرتق ین ۳ یر دنت وقو روا روز 1 نالوا هدلیغافنا

 : ترشا اهنا تل ود ناتهاوخ رخ ییشدبل وازباج القعو ال ءق ک كتف

3L 



 و فاسد ترو تان نودا میاست یڈبدلاق هزاچ

 | قل اها نیس ة ضد لبع انعغاو ۱ رپ فتو هد افا ی فک هیلیا هتک
 | رپ تن هنام یکفاو لک ند هیناطلتم نوصح نیرادالواو لابغ ی

 | رک یتیرافدلوا یک, و راد رظتتع هللا تغ اقا هدلیخ اهم ی رو دنکو

 هز ابو ۰ غیسوت یران تشنه راد نکما امم البا هرنخ ذ رادقم رو
 فنر لر وقت قلانیش قوا نیش هلی لارا
 ۰ | اس اس هل فا ناصر ذب قدر اتات لایق هعخ

 انا پراخ دلوارز اع دق رط ویو قارتسفا ندول قسم لتفالا قو
 نر نو ۱ تىر ؤا قيا ةف وطوا هر ر وا خه وهغم هنطع للا نع لما
 |دالواو دافیافدها ناشُم کبع یر ودنکهلنخطوآ نطاخ دراز
 قلا دارا خرط نخ اسا هلا نیست قجا او رادقم یژللابیعو

 | با مزاباهرزوا تم اهتمام یلوا لب هذن دنع هل چو
 | یلایقو د الا كنیم هل ی ناصندیو عت هتم هبا ناب راوش, ||
 ها ةرانالک مزال افت نوعا كف یوپی فطر
 i لا ین با عطق یرظن.ندننفب دنلوا
 ]عضو هراس زنم ین هدانپ ید اشا ,«یدنعو لاسرا ةفررطوا هلا نعش

 | زو كا ل اغنسا لان شن هب واټه یود زا هرکص ند کس دشا

 | اونم نب وخ ورا د هتیرل ان ناخو لانتمال ۲م زال؛لاثم نادصا

 ۱ ملزم ضیشولاونی اه نیکیتا وابا نل جزخ شور كب زب نوا
 لیس اداوم اون هنیخأسا ده فالخ هدب رکشعو دراو بغ اعقا
 نو یو حاد هفتم ودزا نانو دز لا هدها م

 هتتزاقادلوا مال لوصح شو اف نادر ن اخرلنلوا ءدال یعاغنا
 فوق تر عخعو ضرع هان ظفوایواخ ین و نوه ةا انما
 ۱ هرکضردق كيزوتو ا ازاى دلما تت رسن هنو ایهیواد وا اش اب قفف
 ۲ ۵ | کم کرادت هل لا نطنز ودعم رلقخا كحج هدیاافوق

 | نتو وز یراکبهیلبا زور دفرظو رب قنا ةدنوک قلا
 | موت هرافرظوا هلاحمال با نح یادو زم! كرکتغ
 یلن هپص لیعاتسا كنت قاط رانا قشب نادنشب لا مولع ىج لی

 ۲۱ 3 یا نکس ره A ا ر
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 وډ ردما بلا ییسلنا نایغط یاب كيرح هفارط و لوا تع اس را |

 سا هلیج ب ودیا روهط رافخا نوک یس هتزباو تاوج درا |

 E | هباوا یکب رکب :یدلاق ز آ رش هلکوپ ب ویلبا باباو دوعا ہی یاسا |

(VW) 
Se an 

۱ le نش لم رش وک وبا ااو ودون ت یم 

 | سوکم نمصش تبار هلبا نفط لب هک ,نوج,س وله رکسع تویلوا
 همش د هدرب دقت وب بنولوا سوسک غارب ید هپ ول هیسور يکي دلبا

 هکانو ناب ی نو فعض لامکخخ ناما لطا هلرب رڪ رغ

 ل ومحت هنت دالب و قج لوقعم ربغلوف یکیدستا هوفت ب ويارا رسما
 | یدلوا لو دش هلبا بی رغتو و لو ندم ن دقلبح افت وتلف |
 باد انه ل رت ینب نکا ران دیا ه ده اشه یادش لاترف ( مد افو عب

 دور هبیشع اسا ندلان ر اق هلبا لاحرب هد ایپ ضحبو یراوس هرکص |

 انا یضیف ندرولک دک هجا بلوا بلاط هلع زعو ابتاورو
 لو نیما فذ. یا ز هان هننی دلو ناوز نادیتانسا الب ههناتسسآ
 ها رابار اتخا .تفدخ كلزتو رازف میک ها دعب اف , ۰ هیجوت هبیدنفا

 یدننوا هیینن و هعااشا هران لک مال کج هل رب و هرخا یکارید
 هليا رض و٣ ضر#ل اجا ربع نم لاوحا دراوشآنالوبع وقو

 ریاسور تامهم قر هوا روتفو نو اهن وزع هیه-ک رو ۰ روصق

 ناخ دورو ) ی دنلوادادتساو هن افتلسا نددازتالاو زاب رمش هلا تاهج
 ندنعوق و هبژ اح ( لیع اسا عفو ناو نوامه یودراب

 لیع امسا یزنکا ن دن راک دلیا را وعش نازيم دیجنس ین راکج هیع هدیآ

 ۱ ىكبا نوا كلرخإلا عیررهش ... یدیسشایا ماقهاو دبقت ماقمآلاو

 هلا عظعا ردصو .نانع فطع هوبامه یودزا ناخ ینوک تیس

 ۱ عج ی زکیع نارو ارزو ندا مث تنهام هد : اف الماو

 نشد "لب قم هلبا ت امهم دوجوو: ..ینادقف لروبع باپسا بودبا

 کج هيا روصق هدن رهاظمو تنوابعم هلیا راکش نشد ات ان رکسع

 | ذاننسا هدحاو نععت توئلوا :لالماو ضرع هبة اک وام "هبتفک اخ

 ح Or بویلیا ناب یتغچ هلوا ناکما ربح لخاد

 یربغ ناد رب دنوب ید رانلوا سلجلاب ضاحو 7 میهفت هنس لب
 aaa جست 777

 ]| ندنس هلباق دادما هلبارکسع ن دنخب دلوا ناه ذادراو یرلکج هیلناناوتو
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 | قم ناچ هفرط وشر قو, ساریهو میر ےل احن هنا مک سس ان پولق |

 A .لصم یسادرف بوربو توف هنیرارادیان بلقو تیپ

 ۱ لات ره مظعاردص ردروطسم هدرا ر ات یکید ریو هی هن

 . || نرکبف ب ایسا سکر نهو . هراشنسا هلباالکو و ارزو ب ولک
 [یرکسعنالوا ناشی رپ هل نفسسزم یرایبضعب بودیا هرادا

 "دف ادم هبا ىلج رکسعو تامهم ضء+ند وشرافو كتا مچ
 pales کری ی عدت آر كغ ماب هنو

 تن ۱ یتیم اب با قاذ اسس سر زا

 | هجزما باوجو و :میهفت کج میلي یا ر وهظ میظع رطخر
 orp داون هب یرکینع

 | تربغریردص مولعم لاعوبو . :.تعالب ی وج هراچ هلیتسادوس
 |قلز اس بد رف هلا رقو . ناتسا ندراسبغا یل حراج ان ب ولوا

 ادب دو یسبلاو یبا موز | یدلبا رادک هوش راق اليل ,ندلحتر
 |یدنفا باکلا ینثرو اش اپاخاو اشاپ دمحءزاباو ا شاپ یدبع
 | تعّرع هنبن اج لیع اما هليا یراوسردق تابزوتوا لوا ةر کج دنو
 | تج ااو لوصو هب هروکذم يصف هلا لودعندسه ارهاشو
 | راقجا نالوا دوج وم هدک دلک هب ی اسا خد مظعا ردص بول

 قردق پ ودیا ل اس زا: هنف رط لات ر اف یراق ارببکحو ریفصو

 هبیخ اسا هلیر ایعتسا قیاق بوراو هنس هرا قل زاس ذيفخ رانلوآ
 |هردابقمو كرت هدنلاتناق . رایدلوا لاححتسا نابنج فام

 نانلوا دع تلوهس هدنرارماو لنو . تفخ هدنلج ب ونلوا

 كلم هداف لبا راسما هب وتش راق سان ناراکعمط صخب یابغآ

 رک ها ان دصق نکیآ ع >اريمارب تعانق هرادقموو , . غارو
 نعد es هلرکز ادت یش راډ عمرو تدوع

 روج# ندنرارابو س وخواروس ام نس هلجب بوت لند

 !یظعاریص هبیعم اط«هتکلها صرح نم و ع. یوا

 رضوا اب ینهدنسس | لاتراق رکشع ابا ه هرکص ندنزورره

 | دوضن ین کما م دع كلوضو هوش راق بودیا رذکو تشک
 ,یتافب رشف نکیا ری فر زا رو اش ین هلنچ هبا لاح ؤو
 ریست ن اج صیلخ هلبا ناسمیسا تروض كب کب ویا یت د لحو

 یتجوعم
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 ناععتسا قارغا لس زار اشو تاود لاجر هلبش هیحاد ككا

 نشد هللا هیلغ ديفا نکیشغا راعشا دیک ات هجو ر قاراقان

 ا نکو :روصت نكح هیلبا رارف هنفرط نیتوخ
 زرو سو :واد هغل رغا ندن راک دلبا رکفت یوا كش ضف |

 كنن رهلوقم ع اسناو لبقتو باحصتسا ىش قوج ىف قلعتم هب قاوا|
 شهاعا روطخ هرظاخ نوحا قار هنبراب دنفا ید یر اره ۱

 زورف انزور ب ودیا لیمح هل ابو لاجج ناذتساالب اتش
 اذع ادزاتس داهبنا کن فعقو ۰ اشا قرط هل وتعوا دتره |

 یع اور لاک هد دتشوداد یر رادلام كن رکتسع ادعا ۰ :یداژآ|

 فرصااضتفالا یدلو ؛ “لاح ین هرکه ذت دنن رخ نالوا

 هن دبی رامصخ هرو ک ذم قاروا بوذا لیاز ی رانو رتو
 یراب رکسع لفاشا یربغ ن دنفیدلوا لصاخ هدب اف رز ساوا لاوس |
 ۰ شا تو رطم هساصت ت اعط بوم یهو نول فو زو میس

 كلام هیع وب هب راش اخ ةعطق زلت ید ناشار طاف هر شا

 دی اظعاو "فرص هتتم و اسو هدکیم دوج و هدن رودرا ی د ناو
 ةتنشاوا اتق د ببر واتوب ب ولوا نه اظ یرلف دلوا کال ان
 تان هک اوت مصخ هلبا لاه یو زراو هبیرف و یکم ع ون
 ن اطلس ید بسن نل اعراب رهش بع طخ El رد لفت

 جرم قرات رس EEE re ا

 نم ا ی ع هفی زات لوا روس 1

 عاص نف هدنزان ابفو رفخم ی رز هدنشا كنس رب کا " هک دنا

N۲ نون سراب جبر  

 هرات هنتخو 1۳ یر هی رخ تالا ی رک وفا

 با رکف یغیدلوا ع ونض ن دم اخ نس اپ رک قوربو نوردناا
 نالوا یس ةت اهاش رؤمان اطب یفبک وو "ادا لالو ن رخ
 یوگا سیف وی ہد ےس لاما ھ٥ ناز اش اپ لاکا
 مادقا هلممط لامو " ن وفا ف وش *هنبعاد م رع

 كات هليا شنا یکج هسیلبا ن ورعب ناع خن نا واک |

 هنیراب را دج ات عبط هلکعد رواوا یرلنونامه دوهشم ث وک هکر اب
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 ناب زارف و قارن غي ما ڪضا راس هاشم ناكا

 د هنتشضمپ لزابرارتف ات شابا قیطصم د ون را«ناسنل وا نیت /

 ۰ روک اچشايانش: هما شان مخو شوک

 | تدنسهب رخ تص موا مج وازع نالوا بحوتسم تد ایسا ذنب واوا
 نالوا هی. بجا نیرو عاج 1

 ر رشم هو رک نب ین دلو:
 نعت 4 مخرج تیک

 اوا ین ل تچ هبا هلاوج نمی ڪا كدیلباوط راکم نمد
 چاو اب نانا الا یزلغوشاب بوهلپا وا یقتساو تاب

 ید زلناو دنا چاغ نان هست جاغ دیشب كب
 | رب دل راننکجو مپ یرابتخا تیم ہ دیا نبحت نما نأ

 مه تم رایت خا لادا مض:تلعو ١> ظنه رات یب "رک ع رب اد س

 © ۶ بنالیسجتم ی هندن اوت و :-ا سیا رتسا دصان را
 ۱ او درو دا ی ادعا هدل البخوا بویلوا:نکعباسهش قوب
 ی دین لوصوم هرانوازق ربات ف رکینی نکس ناسا

EA EREK ANPهک  

 8 تلا شک :نوکوا ید ترا ندا ر گا! نا دزد

 RENEE یر ارس بی

 بهت یعابط جانب ضع شب علنووپ ترازو حاب نن
 هی دعفا دم هلباا یبشیخ قلا رهت عمه عیطلات تولغء کیش و :- نالا

HR ۱1یدلوا ی  

 1 "فرد نت سو الات سلیم یراز ی یک را اوا

EGE iEا  



 ةر سس عزت دارفا لب یزد قلا جانب بس ]7
 ی ارزو هل یهو رک یراوس نالوا « دو رانا نو ادلب عورش | ۱

 | لدحر بن رف همای ثخا ها وتس احم ودر تسنانما " ماین

 | راد قمر كسزه ندنرلفدنل وب قا ماقم نیعنهدیتس ان 0

۹ 
 رس ته

 ھهج: تس

 یدنفا میها را لاع ر دن یا بولاق ماتش ماكنه لتا
 ضو " ,Bege راتسژم کم piret ی

 بوتلو شراپنس هی شاپ زا ناز جدو ید نختار یا ۱
 ی دیشمنا نین هل وغ ءرف هبا اتا هللا نضیق یراد هتب خت |
 یاس نشیب لک فها لک باز نیا لاك هلط دی نور
 هنناصم یی دلوا قعاضم قاعضا تو دنا متن ناذ ز دنوکص 1

Nران ات موق عطف یی هربسخد هدتسشارو ید :ناخیانکالسق  

 هناا هش لا طباق - .لازتح ققب داو دنضا نم 4موخ هل

 تالش یور دفباففو ۰ . اضاا هلرتسحا رع یراروفتش أو دنا

 ندکانلوه هنطرو ول یس هاچ تۆدا ام ین رک هیناووک 1 أ

 هتف طا نوا زا ىقى زاغ ىرچى ھال نک هز راج هضال تت ۱

 ناه نوجا. قالوا مولف. فاك رغ وک هدنراکیش دلبا وب اکو ۱
 توی وا رب دن یرتبغ ن دمو خه هنب ززو ا نامفضخ دل لغ دهکو ۱

 رول روکت لصر لبا رلكشف یاهو كنتو بلوط ها هه"
 هناف نر زا مکید شا  نولؤا لباق یضم نفت دقق هنتوا ||
 زرولوا . كاع: كاغ ةتحادناو الهزم هللج هلن شر وإ

 ےک ےک کا ت ےک مااا تام ا

 | ریوصت هدنتهذا قوی هک قلت الا کف تن ودیا سخت ۱

 هسیدل ر وڪ هزگتسم «دلاخ رهانظ یا بوط ندب وب اخ ||

 تعاس راندلوا هداما هکو هدادرا رد هاروب یغ وت « دک دو | ۱

 یتکیدلنا تکرح ن دنر هرزوا هخو یکیدستا بالرت نتد نمد هاد دنا ۱ ۱
 یرلنلوا« دوررکحو ۰ دهاشم لرغ هرف هنا: نالوا هد ورلنآ | 1

 كن نالوا هدن ادب یخد نلنا بوتا وتتشپ نوا كلنا اكا ||
 مایوب  رابدلپا . هداشنرف ربسخ هب ودرا هلا عارفآ خښ لوئ شی و
 هقوبع ی وه و قاش قا د هد درا مدقس ندا دراو د ۲

 نشد نغیدنلوا ترشا شنا ثوط ندرلس بم تولوا نو

 یو درا هلا هک" یدلبا ر خات هرنهم نفو ینا م نوش |

+ 
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 رشد :تتولاوا ناور د حارشفا بخوقوت نوا نده کسع«لصاو 0

 ول یادش هلا نیف رط ئاتلا ق شین طنکی هل ان دتشا

 لی

 ات 9و ناو تن بی سا هاتف ساک

 ذس وضارحو ثح یراق نشت هپ ورلبا ندنتفدلوا قرمصت
 | ادرس ینوکح هعجیس هنر . .یدنلبف ضد ّعت و هشهاسنم باونا
 : عضو ةلحتب نه هتس ودرا اتشاپ اغاو لعقوصمرز حفر مرا
 ا بپا ن نخ مىع اده تورو مادق

 | ةر واط ادعا نالوا یدعب تطاس شب و تروشم نمجنادنهع
 || ثتفاوم نۆ ەتەدى اب تضهن"ند رو کحذم دروب هلبا ٽرام

 E یند رکاسع هوجو» هلی را-لوا
 رع +ییرافج هجا و اف ارح ا بات وز ناداذشعا لام هلا

 زا نائما او تنگ وس نراتع یعوبو دیک ال هلبا نانو

 رب و ادعا یزکسسخ نا نوک سنا لو رازلتادلبا
 از اتسا هنگ ی «یراپتشکر فن یکیا یرکیو زاز راک عرف حرط

 ! لا اما ناسشلوادر کص د ندنفرط لار ابشع یرمخ ی رلک دغا

۱ 
 تاغ ید و تر ورض تنحراتفر کم هلن :رباخ ت: تلخ تنی
 | داال د ناتنلوا قاطنتتاو نأ ار ن دف رظ هللا هام
 واتت تاهل[ لک نم تانعف - .یلف هانآ دریل بوب

 ناخ ىح دعب هرم خج 4 وا توف تمصم هلبا ن اع زآ زارهادو

 | قو دف تدللترضح ردقیلاع ردص مدقا نازبو عاو نضّرع

 , لو دزاو موم ندنمد یارو -" هدقذلوا مام خام لاو

 ass هزاناو" هیهخرجاش ات یدعرتاز و یدل وا قفهم هنز اب
 اوخوا لص راق ه داو هلوق خاص لب رکشف-ییز هاو تاادنؤا

 .ب ولتر و ټوط ئه اتش روا هننرب هو نیخن هلو لوص شاپ نسج
 تاهو تا ودا باسو نییزت ها هرخ اف عاخب تراث ری غ شود
 از درسا ندند رب ىش ابل وک تاد رف و لا اكتساب رخ

 | خالخف ناو > . لا قلا عف را هلیرکسع فباوط یزاترضح مزکا

 |هدعفن ن لح كحج لب روڪ نشد عقاو 7 |



 ۹۳۳ و سا 6 و TO کا

)4۸( 
 سج 7 چ و

 هلب شحر لس زم ب وناوا عج یس هابط یزکسع نالوا هدنکضار
 داف نالوا هدنج ارم رک قحا .یدلرب و دادعتما هب رح

 كن راترمطح مرڪ ا رادرس ندا تنارمس هدانحا نیمروک کنج

 نوجا صوصخو لب راجا دارا ین روبع بوجو هسنفیط یشلاسا

 ندرورم هفرط وش راق هرکص ندنون بونلوا دقعتروشم سلجم||
 | لسها هل بارما تغج هوا ف اضصم با را روق ثعاب فاکتتسنا

 رابدلیا باوصتسا یر ورم كن زاترضح مرا زادرنس یژوش
 ل اض را هنقرط لانرف هد از بیطخ یس انغا رابه انس هللاربخ و
 أ لاسلابیطم یرکسع فونص ها ىس یر کجا راد یس مودقو
 هدیشاسا هرزوا یسهیلصا تيه كنولاسده یودرا  بوتلیق

 سقاعتلا لعو افاو تب ور یروما نالوب ع وفوو | وا ی کز
 هدد تمروعک هوشراف یکی نالکند ورکو هریسخذ

 د غاسیع ر ادقمر و بص ماقما یدنفا هاد بع یمن ادشن

 مرکصا لوسر ماوت ضبف لع یریغ ندسنفیدنلوا ایطعا هنیدپ
 || یراسملیارادتنا هب هظف احراهنو لیل یملس و هیلع یاسعت هللا یلص
 راعشا ادکوم هن اطب اض یزاغچوا یر اوس ی د یصوصخ
 یدنفا هللا ةمعن یسضافو د را نوک ىج وأ كرخالا میر رهشو

 یراد رفد لوا قشو یدنفا مهارادیسیمظعا ردسص یادنفکو

 | یدنفا دمح ابجر باکسلا سسر و یدنفا لرعامسا تمصع
 ی دفا یو نیما رتف دو كب میسهاربا یلرتکب لع یش ابشو اچو
 ډمحا یرس لوا هساسحخو یدسنفا دمحا یمسر لوا همان رورو

 یدنذایطص» ینا هرک ذنو یدنفا هاربا لوا :رکثنو . یدنفا
 رکب وا یتدحو قاش رشتو یدسنا قازرادع جامل اینو کمو
 ناص یعکلکو یدنفا یربخدسمگدبس یت کادنفکو یدنفا

 كب زوتواو .باسوعتسا یرلتر مم > هبلا راشم ر دص ین ی دنفآ
 نال وا رظاتم هسنم و دق بو هیوش ر اق لافتا یکتسع ر دو

 ۱ مردها رادرس راد روم بابو جت هتسداو خیملس عوچ

 هنسس ود رااش اباغ او ته اصا هدل برف یدسصقم كني ران مضح

 كن رزرباسس واش اباغا و ناسخ قحا بول وا كمرب و تيوقن

 هنب ر ودنک كنب راترضح هيلا راشم یرلنارب رحت نالوا بقاسعتم
 ۱ فق ونو ثکم دعناسمیف هدر دون ۱ بولوا تراببصندنفالا

 مهر گوجه



 هلبارلضجاو . یناکما مدع دلرسج یاشناو . ینابیغط تنانوط ||

۳ 

(۹۰ 

 1 هنوطرجنو . زاغا اوج بلا یوم یا هدکدلبا رایفتما
 نا نشدن وا یس هد اف لرسج نالوا! اشنا هلردس> یناسیغط

 اف و هرکسصع رامارلتحا نالوا دوج وم هس روا وا سکا ھاو

 ۵ هداراو رطخمفد هلک عاردابت هرطاخ قالتا هربنک سزفن بویتا

 بولوا یظن بارا ر اکیا وا ردق ےکح یظتنم هرکیص ندفرمص
 هط احا هلبا وبنارش یف ارطا تالحرب یعالا ی د اب یف « دل ارد «دنروصوپ

 هب وا لرکسع ندم وا نصح هلا كج تالارإاسو بوط و

 ا د کک ر اکرپ ید زد طاب تی اغ ےیل ر وک فط

 طرشو قفاوم هتم ص * روط یرب دب كهبلا یوم : یدیشغنا هراډا

 هرزوا یوهفم :یظعرطخ ىلع نوصلخلا نکیآ قباطم هطايتحا
 ولغجوا بولوا  ریضو دن زک ناجسم هدنفحریخرما ییدلبا ق ون
 لزع نکیا شم سو ک وب هر ورم دوپ بوک وش راق امو
 لاکو هزتو داعبا ندنوب امه یو درا هلبناویعیغلاعا هنر دا بونلوا

 هیج وت یعزع ۀسېج و هتم یغیدل وار ؤءاام هلا هو دن او نزج
 !یجوم یاغا هو هشم ی ارلا یرذ بیصت مهم مو E یدلیا

 یذاختا كنه نصح یکیدتبا قوس ی
 ندم نوچ یم هپ كلع میع هلسیلوف .ب وا وا بجا و نصا
 ابراحو سوفن نو نفا ندسابفو نورپ نددحو ۰۰ روه "درس
 ونارش هدلاترف . .یدلوا روظنم هفوقو باب راینیدلوا فلتو هدرکک

 هلبسس هبعت كنج تالاریاسو بوطو طابح بس ا لحرب هل
 نصح دند وع مالس ا رکسع یدبا هسالیف طاتحا طرش تب اعر

 كرا دت بولوا نکم یخ د ی اسنرا د ا دما هلاراقجا ن دیخ اس او

 احیرلتروص لوا لبافم همصخو لب اض عفد هلا لب احو نجاح
 2 ب واوا ل وہ د یتاخكيرح تملصم هعشپ ندنغد دل وا

 ا ید هز وفو ترصتداش هکسادوم براشلاوفصدکنا ع ولبدنعو

 تعاض هیدن ةرح هرلالزتم یف نکن ےل اذا . یدیا رارولوا لیات
 ' رهن هد ابر ندنامرافلاوس ( ےظعاردصرو سج ) هراد جاصم

 :ءرطا_م مزاتسمردعتره یروبع هشدناج لاترف كنرکارادرس

 ریاسو ناخ ید هس دلوا ی ولعم كهلا راشم ردص یتیدلوآ
 رڪا هدنرات ار رح ندبا دورو یر دب كناشاباغاو ار دو

 مس
 ۰ س
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 رز و؛نکینش وا یف شتمرکسسع ولی ریمریاسو اتش اپ هز لاو ت اخ ۱
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NSE ET TNE PE راس زام بؤلوا:هدتل وف ناخ نکیشل وا راکشا قایشبرپ تروضا | 

(ne) 
EER 

 نایحالاز کا یف یر هبلغ هرکس بترم ریغو ناقٹورپ شعلا ا

 ۱ هلجخ نان . ردن اهر ینیاوعد یش ان ندرظنروصف اضح ناتو

 | فوبس ل امفعاو حافکح زاغا ر دف تع اسر هلا نمد نالک)

 | هد ادعاو ۰ رادیدن یراتروص هیلغ هدندحوم بن اج بویلنا حافرو]

 هب هروک نم قرف ۰ مااشصا ادب دنع ندا فرطزب نیس هم اغا
 ه کس ملا قرض اح ینندلوا مالتنسا له | ؟نفرفت كع اب ةلبا دادما

 لاوحا "هیقبآ ) ردسشل وا یتدّوتهشم نیما یار كراقفر صع نالوا

 هدودزا هل جاز دنا ل اک ول وقام .( لوق یاد نل وزعمو كنج
 نذک دنا جا راتو تیا یابشا تتار طا راسو تاس معو ماین یا
 ربساو بهت وشن نداراو نب یزک ع فباوط هدلاننپ هرکیضا
 هر وقدس مک ورو تضخر هنت هفب اظ قا زقو هد نوا كا
 یی راکدلبا با م طضار اسف ےک یهالسسال ھاو باتش ہیقعت ید
 اتش اب هزنابا نالاوا كند هاتان زو كن هدټع ایه اونا
 یرلن روش دنول نالوا هدم هدنهاابت» اغا هللا نفخ وا د هرچا

 ها تد الج یوژ اب روز یر اتص ن ارکبقع ب ودنا هد و اعم هلن ۱
 ب وذا راطق خر نادجخزو راستش هتشک نسرفاوو . زاعو رات ۱

 نم لصاو ناک هداس نالد هد ارو هلا یپپس بنیهرب تک زرع وف

 هدارالع ععع ضقب ی د یرلنراوس نمسدو : :ناماو نمال رنا
 درک امج پس اغا نابلس یسادضقک لوف "زابل اوا نیاوکت لاح منا
 ندنفیدلوا ماد ازش رع یابنفا * دزا دمو, مل اش اب س یک

 ییعفر وزع ثع اب یهدخ ندیا رومظ هدنس هرصانصت نوت وخ یرغخ]

 تارفلرهفو تارشح طب وماذا ةدنغلا تكل وق بولوا |
 ندو لوا خانآ ز.انکت ر ایل ایل اد ی د هدنززاصوصخ |

 كن اشاپبافا . یدبا روتلوا دافتفاندهللا نجوم " داوم صمب اربا دهرس

 میهاا كس نالوا یلاع ردص یادذقک«دنم کنه یرو رم ةيوشیاخا
 كاش ایاغاو "راضحا هنش نوح ارم یهیلا یوم یاغا یدنفا اإ

 ۱ یو نسح كر وره هیوشراف هلی ولغجو | یه ځوسعلا لیع|

 مسن مم ا

a 



 زا لابرقو _ ٍبیرست : ةنيراف لی لاغتسا هنجوریو ٠ بنترت ادد
 عاجرا دنسودرا ایباپاغا یخد رکسع نالوا ناب درب هدرللحم یربغُو |

۳۳۹ 

| 

 ی بتارغ كنادهش و هازرغ ت و روت ناتس یاهو تنم

(AA) 
 ل م

 عو ناخ هلن هرنقواضق مکس للوخا الو عوقو بؤلؤا
 مینویسم . لاسرارانامرف هرب اسو اش اب هزاباواش اب

 : ېپ رامزاوا ریاسو : .مایخ,هقشب هقشب ندنکی دلیا بلا نامطم ینس هج

 ضب, بینذت  یدنلوا ببطن هلبا را همان تلاقاو. . بیغرتو |

 | نم تاپ یو هتتلفض لرکسع قع نشھ وب را هسک |
 هو ك شاب هزاباو ناخ نوحما قلوا كنرمه یخدلوا ول هدز

 || ىح باتچ  شلعا لج هتیرن ات مدعو هتد هدفاصف
 اورج ی هیمالبا اچوو طقاربش تب وا قلخ دخومو نمو

 ]| قلیاضفو ضرف هرم رزوا یداهجو ارغ هدننمض ینهنلک ءالعا

 تعاطا هنا تو دیار کد هدنناتسس تابا چ جد یتسافوا تاب وم د وو

 قلعت .تزصنو زوف هرانآعا ۰. تنا ندتام رج یکدلما چنو
 ندیا عاغجا : ةدرتعار سو < ۰ رولبز وکخ دیه نادنرادقا
 هنابهمو کی باکتزا وا عرش مالخ یس هفباط یرکسع

 ۲۳: ادمنت دوخ درا یباقعضو اف هدرللو هلبا ماضقا

 ريض هنآ دنسد دوخ هلی تع اتتظا مع« حالا نلوا یر

 ءا تپهتنقیدل وا ناتنلیبق تكوف تعم عاونا فازا یرلکرحو

 طلبو تازا هد ووپ ناف ن میچ اچ ن

 هيا ورصتت نا یدنله تاسف اعم مکح یازجبا هلی ۵ هک

 مکصتپهوسرو هتبد او رصنت نآ ی هی رش تیا کر بقت
 لعق هلوقم هن ترصن تونلوا ربسفن هلیس هر اغ مک وذ یلع

 .قجفاردوب یتفیقخ كنا هتتشا زادم ولعم ةثبایرا ینندلوا هتس زا

 ناینلوا ع ارتخا اد دج ی رکسع نشد هرو ک هنهاوط بایزآا

 | یناظیاضو ابتر هرزوا اخ تواب ۱ رام نیا

 اوج یو خ دف را وا

 ۳2 بودا عدر ن دن وکنسو تخارو غنم نده تیم

 .هچزف نداد : :لعکان «دنرافوفص لالخو . لح هش ال عمریغ
 هتحارو هفرتو شماشلوا راتخاو ناب ا ندنعیدلوا , ,للعو
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eyeالاف ۳۳ رف وت نهطلفو " - رب نفق  

 رومام هنبص)لطتسا شا هلنا هرکی کساننعو تام معو توط للا
 هليا لا مح ماع نحل اا كت اخ نکنآ ۰ نوف ارات ااف وا
 | قور رنو نیت ندودرا هصوصخو یکب سکر ج ۍس اغا رادمتش |

 | راشم ٠ رابدلیا ۰ نبقلتو دیضوت فاعلا هنيو درا ناخ بوتصکو و ||
 با روبع یرو گص ذهن ناب زن اضف صا لاما یخ دبل |

 سبساوخج تظاسو هنکیدلباناکم ناتا ٥ دلح برقا هتسسودرا ناخا|
 قر هل وا فیاخ رمتخو نیما ندیم یطخو ففاو  .لاش لا

 هلبا اشاب ی دبع بوک هفرطوربو :اشناو بصن یتسیوپیوک ||
 هی گتسع هدنلکش:هخرخ و اعلا هرافمک نالوا هزژوا هدراطم

 و سم لاخ و راق نوکن واب و دبا ۰.۰ اطعا تتت

 یرصکی راکب ند نکیآ رلنلوا ۶ یمن هل حلا لندو هلا اا

 یو د را ییا بول وا راد رخ ندنکید ےک فرط ورب لنغاسح وا
 یهسب ركب كار وب زم هام نوجا عف د یروآذح كمزونک زر

 هل وغ هرف و :تکرج نانرب هد زیخا ثلث یس هک هت شرات یجب ||
 تعاس يکيا ر قجفا یر راشو یکصخ دسحم لسو دبا نالوا نیس

 ه دلش تعاش م راب هودراهلبا ترانصمةنيش و باوخ ر دق ||

 ىرام وقح لب راقب. ٠ رافکس ندنرا ق دنلوب شا تتوتیا|

 دصفو - هیت ىب رالیس نوعا كعرو هنتر زسو ٠ “را ذتيا]
 بوط شنا لالا فو  تبرقت هراسزد لر هلی " ةيبخت نزادناا
 هقارطوب رانا وا تلفغ نیلاب دانش توا بپلت كنفئوا
 بولوا ناربحو هیسارسیسلجو . ناظقب ندرو مظهکان |
 ید رک نع اسو . .رارف نادرا رم ین هفناتط دوبنرا ادخال
 تدوع هزاع البو . مایخو تانهم كر بولوا " رادافق هرانین |

 انشا اغآ "رلیدلبا مازتلا سن هریک فح وا نق راف اهلا
 یسادرفو "- لوزن هلحم مانیشاد لوکهرکص ندتماقا هدلاترق نوکحاقرن 1

 یرا دفع ركع نکیا هدن دصق ل وضو دا یزد زا نایل# 1

 اشاب ی دیعو نا هلن ه دهاشم یکیدلک هنتسو درا امزهتفاا
 هبا یرفهف ثعجر یخدل واو كاردا نغلنانشورپ كن لو ها[

 | كا رشا تسدمه هب امهبلا راشم تسالب تولک هنفرطو كلان ق ||
 لطم یزا ٌترضح مزکا راد رس هب « روکد ۰ تیفبک :یدلوآ

 ەە

e 1 
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 كنعهد یم هات نیر ار اقشج کاکا

 ذڪ هیوشراق لبا رفظ لین بو یا لج هنعلاط توف كنیدنکو |
 در ندنفیط هاع ی اع را زاد رس هتعفد جاقرب نوحما كنعا ۱

 | زغاچو لاع بو لوا یراکتقادص دابع شنوا دادعا نوما مایا وبو |
 | قادام قتل وا !زغ هازال زم هل جو ادف ب یهاش داب روغوا
 اتقور هرهاظ هنخیدلوا راب ی قااخ هاکر د زادنار تسدهزازحا

 ارآرف رپ هد نک زر ک یخ راو بطف زکسنل ود تان نامه 4 خف

 |هلبا ولغح وا یرللوف و لر وب رادتا هنلاصتا تامهصو هربخد «

 |ییادعاقح لضفا ةلیازاز وه ام ز پاسن دلح ج واو نر ۱
 | كىلا راغشم هدقدلوا راست ران هه رد هلبم لک نارها ز وهم ۱

 | هرا_ كوا ناجل اب رضاخ یسهعط اق هدازا كمك. ولار اق بلطالب |

 هتم زع بابا لیمکتو . . ناوختهصت اف نامه باول ڪل شوخ |
 ا هدنلباوا لوالا عی رو راضحا راقجا هلبا تین وب راب بلوا ناماد هدیجرب

 اشا REE هر بم جو مد ۱

  ندشا هل دنصف هل اقم هاش هتیراک دلبا راسا راک رارشا

 نالوا هدف طوری و "۰ اتفتخا هده اکنیکب وقیچ یفاکخ زفاو
 ید رانا ب ولوا لیلق ل فا اظن هنس ود را ناخ یخ د «ضکح

 25 نیوز الت نلا ناو نرانو نی ام ین رکھ هنوز |
 ناخو نچ بدت هد 3 رال د نانلاوا ذخا نکي دلبا تک رح ۹ ۱

 یکلیاس رهن قدا زکسع واسو و وح دوو تاب

 ۱ و ویا e + سمو لصاو e یلچاف ۱



( (۸9) 

 تیم اچ دقت یکیارب هددنزوصهخ وچو ,:.مایف هک _
 | فوقوح هه داب ترک ارم ےک ید یا م انجو

 | مالعاو بر هنیزاترضح مرکجا راد زس دعفد چاقو نغیدلوا |
 | یی ردین رکا بع ندا دورو هنو نامه یود را لڏ یعءان هلی ۱ ا

 | لبا م او درب هاضف ند نر دنلوارا نسا هننیەم ن اخو راما ند انوطا

 | لا مور د اشا ی دیعرب ز و نالوا ی رکسع نلس ناددعب و یسلاو]

 هرعجا دبع و یتیدلوا جاوا راد دث اها رهحو تشاډ هيا نیب رف 1

 ارج ب ولک هدیبک ناف نیدج وم ! !۵ لی را, | ,:یدینشلواروظنما 3

 یبؤط هب وشير اق وشار اف و تف اسم نیسد هيا رایدلبا ر وتم نہ انا ۱ |

 ی اف یزغ ن دن راکت دنا ت ید ایچ هنیکسلع باتا لیک | _
 اضفنا الب هیس د را: اخو ارو لم نجشد اا بل ند نیک مان

 ماپا a E هدننیلا هفرط بوتا نوط ۱

 ۳ ۳ ۹ PY اخه نه ای
 ۱۳۹۵6۵ جز E او

 ناینوکز اوتوا اب ام یافت تان اسم کره ۱
 قیفچ كند. ِ . داد ما لوف یرز هب را هدنمشد لاو ۱ 3

 | ت وچ دادعتبما بک هپ هل اقم اپ ولوا.دادنمندل ومام|
 لنان وط هلا نیب امه یاو درا كاشیران رضخ مرکا رادربم|ا
 یاو اح قکیدشلیا باما تفو تیلصم ینزورخ نفط وش ر اق
 هیاونلوا تارق هدنروشم سلم ن ال وادقع ثارب غ نانلوا لاسرا/
 | شوج: دایز:نددیضام نینس هدل/اقشا | تربع لابس وب كنا وط

 كوب امه یو دراو: .  ونمعیطلان یمانبیسج بول وا نا یخطوا ا
 عوطقم نها رظخو هک لهم هدنرا مما هفرطوش ن اق هلسنهجریاساا
 لباب زا ییتعزغ تن رت یضح م ز کا زاد رس هچ رابکبس مغلو |

 ار ورضاا ید یرلت رضح هیلا راشمو باو مقا هراشنسا|
 نالو یس اغا یریهکب هدلاح یکیدلبا بارطضا تک با هاشم
 هدناکضار,ناننلوتهدهونارف نکیآ یسبلا ون دواشاب دمج تارف ویت
 | یکیدتبا نی بعت: هنلاصتتسا كنلباعر نالوای راغ وبتمو واوسم||

 ےک



 ارم ن نکیل RTT هن مان لا
 ۱ هدنرات امز هلا اقا هکنس وب ی والا قیرطنمرانلوا نیل هود هي هیق ایم[
 تر ربا دکب قچ وا زا تدون ثعاب و اغ نیا
 ۱ رد رادپدپ هز اک زور لاوجا نان یراک دلك ياب ایناز
 | یعابط ابا هبلا راشم (نادغب نعس دصتب ن ان تک رح |
 ریادهرقیوب,: عاغالم هلا مزکارادیسو مظعا رده هدننب اتنشمأ

iD۱  

 || "همیح بص جوش مایع نر رد مال ا

 ۱ اط راپا ې دینشعا تماقا
 | رادقم ناین رك هيلع تلودب تدبا فالنثا,هلبإ هب ان بالا هل وقموا
 بل اطمناشبل ام ناخ امدقم نلیفیک قوا فاضم هنج قا و

 ۱ e نارینو یلق عن اسا ۹بکی دن فادرا هسا تیام

 | ثد هرو کک دم هبسه هلبا هبادند ولو وقوع یرلتیعچ داوس
 | ندا د اشنحا دنس هبصق شان ۱ یدیارات شار وتښم قاچ

 ۱ هلن ظص شیج, كم النسا لها ' مفزرپک,نالوا شاب يىل هتسوو

 ی راعذلوا هدننن : طبض کلاچ نابغب و یتیم ندقطره

 ۱ یک کک( یا غاواو مو عج ینّرکسع نالوا قرفتم قرفت ها می ۱
 نالوا ةدنپکیابرجاو ینرنک كنور ین . بودیا میک ودل

 || نکیدلباشمجاهتحاهنسانننسجو ۰ لیاح هرکسع روارع دش لاک
 || یره ضبع ةن رط مرکا زادنم كن سر یاسو ناخ یمضتم
 | د اسار ایفک ید یفیادنلوتد هنس اشنانسچ دب اولوالصاو

 !ریاسوهیناطو ." :نیصر هلیعصو فوط یکل اسمورت اعم ء انب هم رلک دلی
 || هدف دلوا ناب مرکسع ن ازت یرلک دلیا نیصعت هلبا تام اکیا
 یندصق روزها "دف طظ وشراق ی وعص رحب یانناو قلف كتمداتع

 زا هو هنر راوا ادعا ن ہا چ اجا هدنس هند ناخ بورا مچ

 یدیتشموا یار هروکب نم بنا هليا تتوب بولی روکخ هیخ و

 1 هنسپ مبعاتجا تليه تيه ندب اج یهو :. ماکهعا هنر وب اط نشوب

 ِ هل )کد اسم لاک ندید ان



 سوم
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 یراق دنلوب درا وارق ناساوا ریشهجت نوا تامام دما ۱
 | انب زذص نالوا یظف اره ادس نو قفل تفبقوت هدرا 9

 نفسم وغو ع الفول |
 یا دناعا عوج مت ولعع ی دادا كف اننکخ او "فا رظا ی دن ۱ ۱

 فش هطا دوی یر هد ۱ دل ينور زل قاط اغ هنغو دلوا ۱

 ضف تبرش دیو .مالسا را ذخا بو نا نود حالتاو ولو ۱

 زاد" انا ران نم مقر ابتا یی اکو هدم مانا 1

 لات فو ١ لاو هننازنص#ت هشه ذم بلاک یی كناق اب نادوقا|

 ناسنجا قلن ارسم هکب رفع ن دارد ءآفا :تاواوا لو
 هداهنامرت یاس نه". ےن ونو نارماک هلتصن نادوق ها ردولآ| "

 تتترمست نل هلا لتر سرو بهجت دنیفس هفطق قلا دوخلوف | ۱
 هن طق ز ووا ید نادنرله یط را و نوکلوا هتعشبنادنش دلو

 دن رک كح ابا نیست هننم هظق ایحرکدقاو "خطا نیا قبس ردق ۳

 ۱ 7 نانو قرص 2 TE عااد نورو |
 ۱ ندرکتع یاوخوا ناندفوا ایت خرس ی

 1 یورو كنا لوح د هرف رو تاز زا ن وشر اس هند اف ناخ

 انتوا ند زط اخ تادراو تای ناعق ئ دخت چاوم د ار

 ۱ هرم زا تتونلوا ازبشا ی هنیفنار اه هعطق شب ناد رم زا |
 بلب رظاب هب رف قز و قات نالوا ید نسیم کیا نوا ۱

 هعشفا نکن دل زی و ظنناستم نکما ابنهم سد هب هارو کت نم * :

 اهدا ر ردو اىن اونو" ۰ رادذتشا نلاع نا نص وضخ هیاشاپ لک

 ہرا ناقوط تاونلوا راظخا تیفرکت ول ىد هرات نان 1

 دیک ان یرانکر ح مادقو ثماقا هد رال یرلفدلوا قد هبقوب نو س
 دید لرش هذن رقاا یرثغ وب هرروا ظفار خ

 eha رای دلو کب دب ان هدنیقع رانا هدنفا

 یال ی راقر شاد راغشنرغ را رهن ضوصڅ ابو توڑ غ ي

 ملت هن مش اعتلال نادنا اضتقا هرز وا یفلبف مث ممخ

 یدنلوا مق رت اباظخ هتف ختم هب ردنکسا یزخاوا سو الو

 هةتا زان رشف زاوا ی زانو لفظا زوف لصا ع ھل

 د اتیکاعا هرانلوا ما طع ر ومار اس نعیاخ بو نا >

 دلزلنالوا لود *ادرور من رد رود نادف اتنا روح " روصقا|

 حس ا :Tit هت شم ما ققورب ین راتلود روما یبا :
 | mw تیم ےس



 ادا  رظدلنا اتخرايیخ ناکسهنتیشو کاحرالا عيش و قاب زد

 كح هه ع ناب دا ندنناتتیل یلومانا افت : نادوص هلتنس تخت

 رک هلی نشد ۰ دکل تم رع ورظوط تنور نکس تورو

 || نالف ورک ةا ر اکر وز *هدعادع حدو اتو تچ ناھا |

 ندنایل قالب هلا مزال ليكو اققا هدا رها هرم
 یسهربنج نقاب نعشد,.یدیاراشعا !ةدخا دتصف توفیق
 .|| کیمیا ناب وقار نوت اتش یانغودو , .ناناق ندنتسا رو

 تام ندنفارطا یر هطا نوبق هدقدنلفا " نان هیانتشاپ نادونق
 راکد لا * داشک هبا دعا یونس ع زع زور و هدافا نکن
 | یرخا دخلا رخ لاتخ را شرب زات تولوا وادی ترس ک ادعا هاكات |

  فاقود هرز هد الخ تبدل ؤب لافتا لادج تیهمل تالو: بنات
 | ةا سنها دوقة داناو ا كاب ندح فرا رج نالوا فات

 | ىکیلوا- + EP 1 e : ید یی

 ۱ مزج ج :ومالضا ار کف بش یر هم شنو قزل دنا
 | نیهنیفس"یارلق دلو بکار هلی وافن ودنا ی التم هل
 | ةیوپاضه انا دوق رو ک ذم ةن ىل افت هللا اشو "قارخا

aS € 5یک ندی  

ض رتو زس یان ووش و 1
 Rebi 10 حو

 | بوط عراوقو - رادشبا هکتار کتو "۰ .نولطو ها یا

 | ەدتنەب راحت ابرذد. :رلب داران غار ۇت یزاوم ازد یور هلا |

 | کلیو هان غ بجاوم نص هلالی کیا هنوز وا نکلب ادا

هل احرسهاوان ل وخد ایا كن الشاپ ناو كنا
 قاف ارض 

 هاب راوص ىلإ اا مفد هکتأیولش خب ولا ن ةت ح توغ

 قادن و بت دنها نگر نرخ هوا ناضل |
 بویلیا = لاساففا هاتو دۈ: 1 :لاتعشا باق جات ول هی هر |

قلا نالوا هذن نقق ت اتعاب ترز واتس < دکیآ
 علت 

 باما بناز ةو 5 ریرتفآ
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 #3 یودپرآ ۱ نوا مه طخو هن دورو اینبار کذب نش ى

 | جاوم هنب نخ نانلیق هداتسررف م دفا ندنوب هنس هب ژخ نوان مه |
 :هاڪڪ زات ضو رخ عاج ا ںیم هجا نونلوا فر ولا اسواا
 دن دسبک یب ترد ید هنعفد وب ی دینعلیف ماو ت بحاض

 هند هنیزرخ یوب فظیودراو زارفا ندنویاسف تب نخ غلبم تیوق
 ۱ ی دنلف زا معما و ههاصم هدا زا تاو :وتسف هو رک هللا لاتسرا

 تاش مشت ن دنناتناهچ ق رظ دان ارقا و ثح هداسمجوازق

 دوروزپ رفیش» .بولسالا غیلب طخ هعطقو . ۰ نوضمهب ةبنش
 نوپاحمه تاغ شو. ترف دا شالا س*ور ىلع امرف تولوا
 ي .| قارتحا )  یدلوا , نرمه عاونا *ءزیهر زلاح تب ال و ردض هلبا

 هجو یغیدنلوا ناو لیصفت هدالاب ( اب رد نادّوف لزعو اتغود

 ای ازجو : راذکو تک هدد فس رخ قیاس كد یادعا هرزوا
 راهنشا:بادرت 21ت یکی دی واد لانصبا ةن هبه السا لحاوسو |

 زام نددعط مرکب هل هر دضق نشد تدیکم مفد هاش هنفیدلوا

 ماسح نالوا ا رد نادوبفو ۰ مظت ندلا بن یتامزاول كني اتفض
 ۱, ایک کز هه ط یا فخرا لن :ادظف ع تولي ریو هنن اتش اب ندا
 اند 4 ایا د د لس نی تفو هيلا راسم ١ ی دیشمارا مفت

 | شکم هدش روضلادسچ مزا ول لاکا ؛دیلوتیلکو . تکنزح ||
 | ثب زع هنر اف یط هژزم هلا هنیفد هعطق جاقربویکص ندتباقاو |
 : ةلب | نیبعت هت هظفابحم كل رالح ن دیاءاضتفا یخ د نها ناقشوا|

 ٍفالبخاوه نا بوبه یدیشعا تاع و هسلباتخاو ما 1

 داب هرکص ندیدهر بولوا ل احم لانج دنکرخ ندنفپدلوا ب طال

 ټو دیا .:نابرچ مدوضتم لنحم هیفاب نفسو نازو قفاوفا|
 لباقتم هلا ادعا یاعسو ".لصاو هی نوط هروم ید انشابنادولق ۱

 يوب انا قهر ذو ن لادیتفو كنج ربان .لابضشا لاتا فا تولوا |[
 كيلا رایشم. دیش ا . ل اع داف هفرطظاوب هلا لوخد تنال ال
 | ادا ندای چا چاوم لوخد نا واو یخ ندنولیمک نشو
 بها لا پول وا یارفا تلع هنب راماتفاو لوغو هناشعلو ||

 دعر فوط ,تامشیس هدیفضرب یرابتاچوا ییضخ,هو اتش نبج

 اف بادرکب بارع بفعرد خلوا نالت یسازم ازچاو لززرتف ندیوشآ ۱
 بدیم هد مایل هلیفس نیه ناہناوا و ورک تا 8

 ااا

 تصمیم

۳ 

E ۳ 

 ۲ ی

 ۱ هلن ۳

 و دن



 |۱۳ "یو + ارم کا تیالم سو

 را ها .تشز د باوج دار خد اشاپ لیل خو قاتل قل

 | دوشوک ن دنن ابا قانچ ر الق ۈ واي دىبا“ " نار

 pe i ES انا دا اب زا

 ا شاب ها ولیج هلو, + ی اف و تسهم تلم "قافش عدت

 هلب ر وهط «زاد ان اظن هزکلسع جانم «دشز ونام وب و " لتفیف

 | تامهمواوضق اجا بودیا , لخت ین هکلتپف سفن تفلت
 ۱ | ن دنکرخ هلب ذاختا دنس یال الخا نالوا ةد رک اعر 1

 | یدل ۈ صاف یتسفن هل وچو «)شاکناو لاحاأأ
 وا: .لدضاو هنیدب ننابسیف ىت دوع هته زالو - لّرع كمهبلا
 اس برا باش ینرمخ يجو رخ ندنشیکب تازادعا نو کس

 | کچ هی راؤ هقمو ..للصانتسم يا دشعااو روش هیوش ۋاق
 ا راثم + ر قد اوشو زن اونم یکیدند ۰ . یدلیا روه نل رع دال

 | هلب :دلف هالسم نماد مب بن رکن ریش

 | يرکصو :تابقوا ناف وديا نکته دغو رر دق ام جا
 ناخ بولوا - تافارمْنا فعا هلع یمات هدن امو نشو باتا

 | ه3 ارانفرط ور ت ذمرب هلي ةبعاوا. 7 .ماشلخا تاما لیفکت ید |[
 مته ید مایا ست د هلا تاب واشحمو تان بت اکمو *- سس ۱

 | داریم رمو لوصو هنن رهاکنیفچ هلا جو رخ نداشت رک ناد رس ۱

 .زیاسو هوار و رّوغْسم نا رليدلبا لوخدهشزکب یناتهو اف هلا اش ای 3

 ۱ دعو فونص یاب بزلوا ن قم فا دص ر وضحا ق وف ٥ ةزالح
 | هلدنح زان ۍ ولف كلوا ځاط زف دن زمت : نمد هلبادیعو ۋا

 ۱ فوط هيغل هد وب و قالفا ةدنیفع شركت ضال دغا بو دی دف ۱

 | «دندو ز و یربخ شزکب دیلخت ما هغی دلوا نیش قاد رټ ومو دض
 ۱ اففض رطاوخ فلج ود ایامر تباھ و. هیجوتقا هو وب و هرو |
 داف ن دشرکبل .!یدنلوا_هینن دک *وم هنقوط ی راصوصخ ||

 | قدنتورند ناشفوف نیکرلغم# دنحندیا ؛ ؛راننخاپ هی اباذر 1
 ۱ نادنیغب ییسارافح هوا نا رڪنن رفع زلهن ندا تاب را
 ۱ وليل ڪڪ هک عل ناسا روتقاس ید ورک را

 ىب راغ ےک ناذ ارو رف یز ہن وشت هلا
 ون روتر شب برات |

 هوم ٩ ۳۹ ح

 سن



)۷۹( 

 ن تم غا تر د هلبا راب وب روفسو ۰ ريم دن نشد هلبا تریاصم ||
 رتا قرب رشت نکی بک رشمرباس ر دف یلاو یز هسک ||

 یر دلوا * الفو هوب رکق رفنم لبا تاسجت دیما یزاوباتس بوبلبا
 نامشا ندنف لطاشاب دمو زو هدا اشاب دمحا یظفاحم نردو
 راشی تاو ر قبح لام الام نیسم بولق ربضلا مفاد رخ رخ وب و

 .عوبشاب هدناب عانا ندادعا یدابا یس هبصق شزکب * یدلبا

 رکحاسع رومام هنبعم كناش اب میهارا مراص ر زو نانلوا بصق ||.
 ااا رد چ یشن نازل عین و و
 نکا... عابلاو ربح یادی هنقرط یا. عاطف اسب |

 یاپ ر روتف نالوا ه دی رکسع فونصو ,روصف نالواهدنامهم||
 | دارا یخد هسیدشا" .لالماو ضرع یی دلوا ".لاکتش همه

 پو دیا . كنتاد یاران رضح مرنکاژادرتس . .كنلرذع ییذتااا
 رمل دصف تنانم هنت رع یاش و توف هنږا دتفا یو زا ۰ 1

 ن اہ دجا ین یاب یک اکہ رلکب یا م ور هب اشاپ دم نادنازیع||
 یا راسشم بولور. .تازنعو فصو دتناذ هلبا تالبس ةخرچوا
 هلي مابا صو .. _يکمت ادعا هطبا رو , كبر ندنلح مدقا نارب

 | دانتي یوم (یادشاپ .یدینشفلوا كيت نیرومآ شرک |
 باص رو هب » دافا یاوذ ه دارا بول و ل وصو هنسودرا كاملا ۱

 انا هل ش وعص رازه بول وا دن هتک حو: بارشا ین ددم هوا

 ۱ ايم تک ۳
 بونلیف نایمرد هدا نالوا دقع هر وکذم هبط فو دیا نام 1

 یرکسرمم نیت وخ اشنانو ,ریشفزفو ران ینکزارف لر |
 راذکن رت دادنودشز لی داش ابد فح رب زو نالوا سلاو بلحواا "

 یفوکهعمج یتش نوا كر وبزم ام ندنخبتلوار  داهنجا تازا
 مدارارد , ینلس بونلوا سفت هلبا یبصن یکه مس ق الفا

 قي د وماء هلیفلاوا شّملوب ر ومأم هنماطن هرتسلس امدفماشاد |

 اباطخ هنف رط یر هب هزئسلسمدفا نارو یب دجفو فاش |
 هيلا راشم .ی.دنلوا دب کا ۰ دلاع یعا نالوا رو دص زب رفزم 1

 نکیا . راغشن رهشلبا دادمساو ل الغ یت ما لاکو  رادزتفد هدهناتسا

 نسی رم كناعط امید وا فر صتم كناضاب لیاخ نالوا مظدا ردص |
 راهطا هللا تلپس یاجر یحد بلا راشمو ثدش راهظا هد |

 = یو تورا یر یو توس و -



)¥( 
Beت  

 ارادو کل ارضخا سلطانا نالن: ازت زاغ ہت
 زاغ یھش هلبا هولض رب یسب رم کا كنسیااتنها قنا بولوا

 ندنرلفدلوا . رایشسا نف *راوا هلتمغ باوخ الد هبا تفوو ۱

 | برض ندرا مشا ی از یس یناشایرابتسکو ". راک هلنطق
 تمواشقم«شن یا ق ضن نوا هنهجاوا ابو جلسو بوم هلن
 ۱ ها اظب و لس کف ی هلجخ یولوآ جارق تان را ت رخ یکیدف ه دنا

 ا وصف هلا امضا یرارا.نهک ه دلحم ثعاس چ وا کب او وفه
 قدیرکسع بوبا لاتا ین هع نالوا رتطاسخ هان را هناځت نگنآ
 نورقم هنعحن ی راک لک هدبا عقد نیراتر و رف ها نطقت بلطا

 | هک منا نالوا یب س هنتب همش هحو 3 دناوگ بتا رغ نهار ۱
 ۱ ندنفلکن نابطحو فو " نوفادم هذنسهورد الخ ترشم هرهش
 | ییناما رک هلیلقن ىئ ۰ اع راست شب یش لاها ارذنورب
 یراق دلوا دصضعع لصاو هلا ناب رقورودن الو. -4قعافناو ناب

 ]| ویدخر بسط ندر کد ف «دنبرف لیهشع "-زرذبا ف فاو
 ثراغ یرهش بو ریکت ىراۋباققا نف ه داف تؤ وات کت

 | هو " : قی هللا فس زاغ كج “هلک قاف  «یالارآردنا
 ا4ن ىب اونو ذغ نادشوا کد ۰ زد شوا قاپ ن هئداغ
 مويا هدش فر, ندعوا یمن ران هت ۇل وا هلق ۹ زن ةد شاف
 مكا رؤراخو بفغ . دشمن وا تتنفا ي هعلق هب فأ نالوا ذر

 گنعو تمه دیلابخآ تولوا نذل تخ باغ ناد دچلاوعوا
 اب رول واالعا نکا و امن اوت لاو فو ەلى لب اف تخالف
 | روڪ ذعرهش :ییادپآ ااا قر ولرو ج ندفارط ا
 | ورا: نكیا روض رهش زو وشو افرا غیس و للحاق
 هینلکش هبة رپ رغب« زنه لاا ۲ : زازا زخ بازا ڪش زو ۱
 f سو یه کک هو بال ناز 5 ۱

 یه سس



 مع تا ته شه شرک
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  (EYEداع ت زاغ او هاو ۳1

 تکض وشو رانذخا ندید یادعا  ESی راهطا

 داهج بت ارا عجب داد نف ن دیضام ماع « دناف حرف لامپ لبا

 نالوا )ماد و دايخ بریم رب رنا ناو دع لبنکو

 طبخ ه دمے ھل اھم تو دبا فصو قعارو عاو فش کحردق

 ةاقتو . مولعمهدهاشم هب هعانضک دبع هدیابوپ هلشاوا للدم

 راکنو شم هدشور رل دا یفچرانا ضعب نالوا موقع ها اور |

 یغاطاباب  یدئلبق راکزور لاوحانارتم سلاح دروآهزو
 نکسز وتوا هدض ع هجرد شب قرفو لوط هنجو د یدب قرف

 ناقاطبو قازاس هدنسس هرارباب یکیا هلا بق فا هسج درد ||
 لو دیزاب ناطلس ب ولوا نشرب عساو یپ_یخ « دنا هرد زود

 1 نییزت یرو کک ذم نهش هلینساش : ۰ عم اجرب یلوت روا فوشروف |
 يکیاو _ عماج جافر بوسنم هماظع یاررو هقشب ندنوپ ندشلنا

 هدنساننا رل رفس بولوا قاوساو ناخر اونعهو یامج هتفچ ج وا
 ىپ راج ءا لصا نخ ردشلوااتشم اضعب زام کا راد سم |

 تعاس چ وا كا نانلوا جارخ هاش هتشددنلوآ تلج ندرابآ بویلوا ۱ 1

 ردمولعم ینددلوا یبحالص هلامعتنسا ها داسف ّرطن نایک
 4 دنهان یس هعضچ ایشاب ضس وب ذ ده وک ماد ه دنفرط برخلرهش

 | نوصازس هيرش یربسغ ن دنا بولوا یی وصرت ردق >ةروسام یا

 ارج هره بو در وتڪ ها تو دلا را رز نوص نوا

 زین یا هن و هللا راهزا عاونا او افرا ییا كرر تف

 یراضشاو لاخارفو حبس یک كنب  هناخ بولوا . .یواساا
 ۱ ناصغا بولوا , كلانع ل د شع تولس هلا . لابتشا هنيو و

 ثاسشرنو زوسلد عاعسأ  روبطو ئراف نالواریکه ال ه دشن اتقا

 | فونص حوف جوف هدنسادب كمارلا مرح وب شا ندنسآرمک یعاطابات
 زایدلیا .مالعا زکز هتسا عع ی اسواو .مایقو تکرحرکسع |
 یا علم ىس هبصد یعاطانابیدنقا ير ونا م وح نه ( دارطتسا,

 هللا ییقع ناهز یغیدلوا لالخ و ر وصق ٠ دنت امیفحو للر و

۳ 

 ]| ثدننبدلوا رورو نوکس *دنشخ هپ هقفاخ بولق هلا زورفرطاخ ||



(yê) 
 ىو ذرا دین سیف هلیا باب ساؤہ 2 یدلوا نمدلاءارطخ و كابات

 ورخ هارو مادفا نآربو هن انها یی اقا رانه توا

 ون اف ینوکح سینک كالا م خم هاش هتنغیدلوا بججاوت |
 هایت الآ بن رخ نوک یجتدرذو-یرلب 3 للاغ ةاکرد هرز |
 || تم یاوتلازوف یال یترلبانج مرکت رادزتنو مظعا ردنض ۱
 نزهرتد نر نسناس قم یغاطاباب هر هیابآ ث داغ ھن یاو | ۱
 دوك راستخا امذعمو ماع بوو تک |

 او زاغ راپا هماظن ابر ماعز نانلوآ بضن هداشکآڈ یاضف
 رضا لا تأ نعافتشم د ااا هدتنع اظ اب اب ایپ رخ ی دلوا
 کو لاج ڭالھو دغ هد کما تلق هد ةربخ اد تانغ دل وآ

 در ات واما هب ندنکت دلی تزورش هلج وفز اج یالتبه
 | بر مندا یر وه نهتفرظز كند هبا او رخ بنات را
 یوم نالا علن انشا زب هلیاکما تا دقق تموماتسو |
 || ةو ئاو خو طبق در" یگینشلاوا نی برا یاس ۱
 و مو یازده “لب از هک اب ز٢ط اختر ا ہلا ادخن |
 ا 3 بلق ت ا توش ودر هبا راش كب رز کتابت اورو |

 د فاو اعا ناخن رش ] قادوا لساخ
 0 خدا انااا یجاغا وله اتش لب بولوا
 زا کن وا ناز فاک هلا واک تانک اط لی

 دار ترا کتا ن اند اخ كس بار باب زو تع ||
 ۳ بت لو غناشحا ادم لادطا قاشا ندر غ یھ لاو

 ا نا اوان انا و وغ لاجل اوا 2 قا اۇد اماوع راد
 اشک نوک وعظ الو ک وات نة ے شب دلوآ |

 رخ ی ابدی یوم انی دلوآ ینادو است قعت عزاعو |
 الام 9 ىر هابسو راد یک اتش واچ یبا 4 ا |
 E THR دل ازم شاد چاک ||
 | ركن نو ڪش ۲ تویلو اخ و انآ 6خ ۷ |

EONتلاش تچ يدخلو  
 دنا رعا لتا یو تی وطنم غ ا درد نکیآ

 1 عترت ری راغ مطب اوج
 1 رو امه اد شود نرخ ) ی مو ر زا یاد فا یخ دا



 | ناانکس نکی کاما وزنا تال ناسمتخ او |. اق اک ندان |

 نیکنر یزلخر اتو ل غا نالوا نوظنم هلنا یصلخ بح اسو زد ان. یس ۱

 هد هل اخ یه یسج یاشا یدبا راز دنا لوفسو لوقم ۱

 و ره DS mm ۲ و ۱

 | ار و رشا ا هر وک دم ترادنم یرخآ دعب ةرع هدزوّمط

 تلحر یدسنفا یدلا هلو نانلو تفولا فم هدنخش رات یکیا

 ناکا ی دلبا تعور ما بسک هلا یوتف دنسف هیلا راشمو

 دانم اس قاوا ت ولا هاد نیش لک رهظمو توق هدچوا

 یراوتم ن ونفو م ولع خ ذاب دوطوا هدندس هبظح ییماج اپ
 ممفو .. مور یابلع دم ارنم هیلاراشم ! ..یدیلوا ناوف دغو
 هدنشو لدج و . .. رد اق هنو .مظن بولوا م ولعفو یهاط یشنادو

 | هسرادم ین افوا رم ڪا بولوا نینآ فر اعم ی اغلب ع اط لوبقمو
 لو یک یدما بج و کو لادپلکو النم هلا دبع وک هلا مولع

 را دزکی چ یتسلحب لا .نوکانوک دج ابمو لوخ دو ددرت هنسرياد

 انبسلا « دین فو حب بودا دس ینتساو غن واسم زدو

 ضارعا م دع ن دنم وة . اوم دفا اوضفآ دق مجناف ثاومألا

 داشا ی راتوادسع ر انو داشنا ندا ساناا تنام هلآ

 هلیسح یراد دلوا ن اجلا جرج هللا ناهز یانبا: نابل , رایدلیا

 بیارسخغ یفب دلوا عفاو را ھل رلت فو یک .هدیدهس نایک
 مایا ( فلاو هنامو نیسنابغو برا هنس عیاقو) ردنا ابف فتا
 یطرا *.مشم تاب تاتو ۲ ر كارداو هدیسر رانا هّتسج رام

 لات نطع یل اف ماسشم هبا یسمآ ربع زا هالد یوبو, 7 , اخت

 راسهظا هل كن اکنر رافزاب  رانهک زارفو ببشن پود
 تسف یراش بسد راس ھاو نایصغاو . زا يب قلا عن

 | طوعص لوا دےجو رانا . یدلبا زازاهاو ره شه درا

 | لبا فصرهوج بس کاوه ت دوریو لڪ
 تیل دنع نالوا ر ار ربنم بیطخ ت ا وا طی مال

 هجا یلوا ناروا داهو و ل الث زادنا 4 ولو هبا قشع قع ۱

 نعت یدلوا دام ثح "درگ ث ابا هبا تایل فالتخا

 ]| كتررادغا دل الو , یظانم شیخ نهب ها سو ن رسن نازغ مع
 جان رادهکن نشو باوخ نت "هدیديطاخ هیت ها لای

 3 |[ یک تم هات مو تہضن شب اس هی حب دونم زشت

 نو ۰ و
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 رووضحو داعسا هلبا عینم «اجوا یدنفا دمع فش رش هداز فرش |

 | بلع تاهنجوت ) یدنلبف داشلد هلبا روع-*هورف سنلت هدیماسقمعاق

 یم اضف ماش هلیطرش كيا طبس ندنلو الا یر ترد نا سکس |
 هب ی دنفا یطصم دیسلا هداز ی دنفا دجا دلا لصهنم نادلح

 ىس اضف هطلغو هی یدقا نسحاضلع یساضف كب السو
 نس اضف بلحو . هب ی دنفا لم اک دمع دیس ا هلیتس هب اب سادق
 ديلا ماا یساضق رادکعاو هب ی دنفا دمحخ دلا هدار یا

SEیا  USEPA4*۱« و  

 | خش تافو ت یادنلیف ناسنلا لیلح سما یاطعا هنن ادب هةیشو

 ارم ندش مانالا یفمو ى دفا نامع هداز ىر مالسالا

 ق.دنفا ناعع هداز یربب نالوا مالس ال اح (یدنفا هداژ

 || لسها روانحمو رورغراد كرت توك عشب لن هدعقلا یذ
 لا یلوط انا ثر ادصا هعف د چ وا یوتف ی اهظغ تناما بولواروْق

 كنپادنفا دیعس دم دیسلا هد از از ربع ن دبا قد حط م دق باک
 خش هلاراشم هجرت یدنلوا قىلد هنف اعنا ندرک
 ةه ور ج عرف كنم دنفا بح اص دمح هد از ترف موخر مالت الا

 | قابا كوا: ع هللا لاح نال هدیناوح مابا تولوأ نم هزرکااپ
 ةسردمو .  "زاسس هنار هل مو مقم مهلنع ین

 | تاق هب: ور

 | قهر تب ولومو لک ی هداتعم هرود تولوا ز اتما زارقا
 | تخچتمو"بییظن هلی هیاپ هک هرکبص ندتدهزو لیصص |

ge Ê hEدهام چ وا توللوا  

 ارو یدیضشغا افنک!هلا هاب زارحاو . اففتښا
 E 0 نم ید رک ا ی راھ ت قلا

 اطلس هدزوتط شقلاو .ماتعا نس هيف غ ت دع تولوا
 .E Si هام چاقو هب رات طح ناخ نداد

 ن اناش هنن رادض لا مور هدنط سو هر ورم هئس تو دا ماف

 م ومه شب د هلبا بی رغن هب هس ورپ و لزع هدسن ران شو
 هفطل هدنقح نكي ثمل وا دن دمآیماقا نامز بواوا نازحاو

 لمارسهنکم موب هبا ق الطنا ناد رغ دبقو . دب دب یهلآ
 | مور ز دص اررکم هد شب شخ ب وا دبعلا حا كرمه

 | بواوا موبطخ نی اف لنص ابا ماکنحاا ناجا ام یدی و

 زوقط

3 

3 
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 ن دنمرکح ینب دلوا د فان ی دنا هلا ارو دمسح هذاز یرد نالوا ۱

 نال وا اش راش مدد تو در ىدلوا |

 نشك دنا هللا ضبف هد از یش یک و مرخ هلیساضق

 لی عوزر ده هنضور ی دنف ادعس دمح دمسلا هدار ارربم تاب نا 0

 فلا ممن ههبلاراشم هد ناوی

 ید اج رغ یاد ق ا قصسا نالوا یسبض اة ردم اقباس هکم |

 كر ویرمهام ید نفقا فرش ی دیس |هداز ی دفا قعس) ||

(v۴) 
 ene ےہ دو

 ' تبوتو لزغ ی دفا .عسا ندا ۰ فرشتن هلا دنلب دنیسوا زدق

 كن دنفا هیدن دم لصفنم ن دلو اتسا قب طلا ب ترادص

 | یس هردم س افناو ماج یوراد ماسیس مدقم نور نکیآ
 هداژ دام اد نالوا ناخ هدنس هدار لوبنات سا بول وا ماع

 !دهاش کدر ڪڪ شوغارد هلبت زادص یلوط انا ی دنفآ دا رع داملسح
 | ایم اخ وبناتنا( بلص تا مج وک طب رکيا ماا

 | 8تس و اب کک لدا ج اد س قم ای چھ کتاب
 ئ دنفا هلا قني نالوا یسبضاق كيالس اف اس

 یر دا هرزوا كعا طبض ¿ن ن دس « را
 سس تم زر

 یدلوامسلا قل اخ ضف باشوارط ازاکک هلی اسةراتقا

 ی دفا نا هد از یدنفا یکی هرخی یکسعیض اف ئام ور باس

 شعر ی دانا ت انب اکحص لش لرو نا تدق

 .هداز یععمشب لوزعم ن دلوطاناو فرش رادنا هب اس هئرادص

 | ی رد ارب ی دنفا ملقا ا طع هدار یرد نالوا یسبض اق لوبن تساوآ

 هاب اب بو دیا اههتسا ن دم وگحر اوش دراکحو اشتفا رثا

 .مالس الا شو نیءذو نصا یسض اق لوپناتساا هد هرخ الا

 ن لبان ی نارحاا سس هیاپ لوبن انسان ددنوکس یو
 | تم وکسح یخ د كنب دنا محرا دبع یوتکع بولوا نیکو
 ټ امو ( یدلوا نیمه خ رج لصاو یر ا تعا رس هلبا هس ووپ

 تر ادص هام چ وا یدنفا دمح دیسلا هداز یعتمشب ( مور ردص

 فدک يتلا نوا كغ نش ناضمر وءتشاو فرمت ه لا مون
 | یرتسباتلو# اف اس براو فاك قا یض نخ |

e 

u 



 TK FEET RET FT لب اوت
 نفی سل وا دانم نامز هن دورو كرك بن نخ هددلوا ناخشا
 تمم یل هل احرت بو دپا هدنڪض اریدا و هق ارظاو هدڅ ادم
 وک ر یبوبف لبا كب نانمع سردم یل رهشیکبو ی هداز
 رشیکیا وکی هد ازکب یب دزیاو خا ىلع ی همت انىنجۇ اغا

 ape نداباعر ةاصع هل اح یکیدلبا بلج لبا رک

 هاب ارط لا م امظناو اغلا هرارشا ث دیا ج ووخ ن دنناجل هم
 ین اا یولسم داش رک ضرب یر هدآ موش متری ززا
 نالوا باجو ین ی دفا نسب تل هجچابارطظو نقلخ یب هی

 نينا یعچوا نوا كن هم ایذو .نیبعد د هنب لر زوا نیل رکاب اسعربانم
 ضرس کشم هرم نحو هه ټ واوا عاونیفص قالت قوا
 بوبا نیکیضو ماصع نکی نر ادقف كيب یکیا و, نېم نبمز "درو

 ږاکهبتراغک ق ر هیوا لمم هم لسا زوم ودغ هل ثعانب
 | در وان« دنس اضف نوتسغ , یراق یر

 ندکدتبا .امنی,جارات قش هروب زم ةبصق_ایاعر ءاصع نالواافشویفب
 یف لا وفا به ف !نطا وا و: ن با هل ااعرهو دا هی مز کیک
 || ندایاعراطل یا راشفیا هرصاع چ هلق لبا هړ دامو بصغ
 هلال ءخ د هن هعلقو - داخا هلال اها هر راب ناغ ایله! نیل نيا نان ضیلت

 لربف ئراع هرضا اد ماتا نوک رکیب , ئدیا زاٹجا یا دما یلکەپ تلاها
 ' هنیزوص ام تلف رغ ندنزدلوپ وضو داتما ندنفرطز و
 ا توتا لان ايا ر ات تن لا یولپ

 لئسف بول و اجر طب كن انش ارکستر نیا یاس
 نال وا ۰ دننسمو عام ا اغا نطنصعو و منش هبظف ات

 طرا ع ارتینا ي هفاق ص البحنحا هلن زا راد اهب دو را

 قضا نسر کخاو لم طم یا دعا ته هد هل خ كا

 تاشهمفو توطو طن ر هزمسا دف يتب نفاو یریغ ندنزا کخدلپا
 تنم او یواتی فضلا , رای دنیا غ ص نیرات | دا انتو

 هر وم هلتبا ید ور ند روتصد یو اسد .:یراددجخات
 لاو ز ضرع سز لالنشتاو سروش .ڻالوا هدننس هزز

 و ا تعا نو زف ببم هغ ترضنوپ هاش اپ کسرتع تولوا
 | د راکشاو یه اظ یغب دل ږااراو ام هنن اویتنع هروم جاو



 فیکس یر ار

 ۷ تا

 تو

 مرمش یر نصب تره ۱
 تولوا مرا نه تالش یراکط شا مشی" ةه تنزلق انت تاضز اتو
 زادضا ین اطات کع هپ اتش ادم نر تط خن منم هیردنکتسا بقعرد

 کد وش اونا راسا یز زهرکتع ننفارطا رایو توکواواا
RPE | 

 < ج چو

 Ges شنود ندای رده" رةش ندنفف دسنلوا متهفن هنف هور ۱

 صنم كينالسو ̀ :لیضوت لحن غور هزاونضوا یاد كز ۱

 زیارت قاب یار راد شلش هاتسز وبرتشبوآ ۲ لتتو فا ۱

 ناتنلوا تصف ام رکشع تموم لا ج ار دا هند و بول وا |

 2و زا قوا لای هتفرظ انش دم دم د ازا نسخ قبساردض |
 | نا هدیکسا او | ن فرك تت طرح باكر و فا یو ڈا

۷۹)۱ 

 تی ىز انا زا روح ارس ندل دورا اتتشاب ىلعي

 سس سس س ےک ت

 ۱ ب نشف یرلتعاطاا لبا ندیم ؛,یدنلوا ل اتقا,
 || ةسمع و هلاعاو بذخ هول ط هدل النخ وب :یقلخ هام :نال وأ

TTدن تب هعطق ناو انوصا لب وشنو لالا یو نساب اعو يا و  

 یناد زا هتیفسنانلوا سگ" ۰ -یدیاراشعا وشت هنب انچ هیئاع

|۲۳ ST N OE 

 یا !وه داب دست یم هسعطق چ وااو ۵ ثوخ تو یس هنخطق |

 هام و لص اؤر هلح اس ةيقاب نفس بول وا توب و نكر اۋا
 | ةد و + دب هانا دنوي نأ ااعر ةر وغ اتفتم هلبس هرفک
 و ازفنا ز دف كيب قلا ایل شیمخت 4 وكف نادك دلا لجلا د هتن رائعه

 زد زوبخواو "ناتسخت هدز ایس هبصق هرس نه رافکط

 ا

n>س  

 تداسهش تب رش شو خد ماش دم ر دز ویئرد نادیا ماف ۲

 ا هنا ارنا هتحا ضف٤ اوناو ایقلا هک اخ ندهر اشم

 هب هر انح ئز: تدن رلکدلی ار الس | ددیفو اف رک ید ی

 كن هز وزش هر زاندلنا مافم ی زبدلخب ی :ایلع بل ها
 ة.لوا لیصفم تئاس ھا یراک دی هنسپ اسها هو وک می ڈبطتق

 ی الا نهدر لفط جا هل جزار و: ١ تفر بس



 | برد اب زاحمر وهظ هم دم, ): یدلبا ۳ اوت ۳ ۳۰
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 ا
 چ

 ٣ ۱ وا هر زوا ب القنا اعاد هلی یعبط تکرح |. ی

 | نالوا یر دام فی بارآ ند اقا اجر« هر 7

 نی نکس ی د هوو دو هل ها یی تروا اوب ورا قیوشت

۳3 
 3 سا مدع هدر و یکی دلا ايد وعدو بلغ عد هاوس

لبا نایقغح عفد هلا نایلب رپتسو ر نج هیر وطار بع ۰ روا
 .قتم

 داخل اسوراسوبم اچ و لڪ رتا
 .نکیدلبا ےک شفا

 | شم و « دنا ان ك یی اب حول هیس ورور, ادب دزچ نیس
 || ندا نابرج, ندب نُ بیا دج كفر وبپ نال وا يارف لدا یم

 هب رحم تراجتو اشنا هنیفس رکو زیخچ هل اوس رک :

 ۱ شب نینراک دیک هديا یو و علن لجن قره اراک سو
 ]| ندقظلا یابرد هدلاسخ یتیبلو خوفو یر راد ما میلج لود
 | هب هیمالتسابرب ارج ت وهیج هک ده ابنیه او هثیسو ةطبج رج

 نیینرافدلوا شیک ره دل شی دنا دب یاب اد وان. ثرمطم لابصیا
 ل السا غفوم و و هان ادب دانه
 هبعف دون ب ولو | یرریضرعع اعاد يرل ایلغ قلروادابفو
 ]ین ذبام ڪم یف ایردو تلق ما هنیفص)هد هب را نالوبع وفو
 :یل رلکنا وت كيدنو ندستعب دل اثر همدنران اد وبم يدا هاا

 هاد افا یرلف دلو جاش دینی افسا هلی ار ایجتسا ور جاما ما

 | ال وا رو ات هراخح هقشن نن رل صح دلیاحلتنا یبراسیلطمو
 | هدة ذرات رهام دنمظ اب زد هلی هد 2و تداز اصف لود

 نادبآ وب /هن واوقسم ین راکخ دلبا دا مولف داره ابظنسرانما

 فرج « داما هلتف وو .ناییخا هبا تل ون هر زوج
 || لاجر كنف ووا . یدیاراشعا راطخا بو

 انىق ۱ ی

 ِ اه تسوو نشد اڪ لبنا فرز هل f کد یلیالم
 تشه د دمالس لها نانو هداج اویلو نیم داف یخ
 هاتوا رشط مونا انا تن یاب رک شوت و ىج اف ضرغ هب هبل تا ود نابن اعر لای طاق هلن وا تایر

 جم مت ۳



(e) 
eکک کھ  

 یوح ۋا ناتصق همت دلج زا ۱ تولز ا لاخ ند شوئتوا

 هبا تاییغرتو تالب وسن نوک وک ی تس اب اعر هوم نالوا نایقط

 نادار اعر زاوطا یرلکهلنا لالتخا هدزخهرن یلاونواو لالتفا

 یکیدلکح مزال عاش نیتفرو :عالق رفت بوئاوا لال دنا
 نالوا زوانح 4 هءلفره هل راعا عابتشاو لیصفترانیشن دحرم :

 هب هر وكم عالفو رار هرکس عزفاو هلبقس رط ج همصل نااّرفو تانصق

 م تا نب ابف امالا هلبا نیشن

 یرادق۰ تب افك ن دنلام و دنکص لب د جا هداز یدر وادخ یفلستم

 قلعطعرپزو ن اال وا دیجوآ تف ها هنفدوبو ٠ میظنترکس سض
 | مف هشف رطیسالبا لانشتا هنیهنوا زما تور او هناغاش اب
 یخ اهم نا ڪم ةقودو دارد قناری هد بام واو

 ةدرهت کی ءا هدب دلوا ع وقولا لتتخم لالستخا نالوت ع ويش |
 هاش هنب رلک هلبا باری 2ما تت ابا باب زا یئ دو جو ریز ورن

 یغ ا یس دلاحر لبا تژ اؤ و کو هپاغا ن اغ٣ نالوا اونا رو

 تقر هب هظف اهن. با تزکف شوس اج ة زا طا هب یل اوج واو تمانع

 هل هو ید و ۰ یدناوا نر اشاو رز رخت ادد کوم هتفرط یملیا
 | وم ام همان ت ب واوا لاواسح حق نق وا وا تل

 ال رفعمرها یهیخ ون هب اتش اب دمحر رو ىدتلاو للا مور اب اتس ||
 یتسیلاو نام رق هب .ظفانتح یف ارطا نلویکن هغشب ندنکب لر وک

 ۱ هد هر ود هدر درج ك اهبخ وت ضفقب ( یدنلو دا "نم لا فا هدیشت

 راب هش تم اف تورد دو و هللا لاصهنا ندنغلاخا یرصکی

 هم ت هبط رش هظفاسحم ې هه یکی و نیم اش اپ نا ولس ریز و
 ق رطوا هلب ا هبج و دی هتک مان یلولا دبع نقارتءرهسم هنر اب لابا
 ایودرا ام درم هلن ز اونم ضن لب یکنا ید وا نا ی د

 هبا یتلابا شغنم و قاداربم رم هد هلبافعوبو ر ۆف ام هنوپاسنه
 تکرح دلنراوش رادقلوا ۰ اش ای ز# هد از یو نال وار ورشم
 هنکی دنا اجر یی. اتونا کو دا ج ر اخ ندنتو دف و قوط

 ةر زاوا كع ا دوجو تابثا هلنر اوس شن زوی زکس یب ڪک یف السا انی ۱
 یر وا رعا هج ( ثداوخ ضع ) یدنلق دوسر ( ىلطء عام

 اتا شک اد ند رؤ دفعو لحلو النبم هب ادوسو قارم تلع

 :یرلتکلم را هو ایی مو كب هنوز فارغ تدهب ب



.)۸( 

 ته

 ےس س

 هوس سس حس

 | واخر نالوا هدب رک طبقو یر دلو ی ارتلایف كلا راشم 1

 | هی دانسا مصعت ضعب هدنندوعو زومآع ههایسس رع مدقا ندن و

 | هضالخ تودنآ دادنالاو ر دخ مطریفت هلا باسا ویو داریسا

 باکر ضع هلیف ارطا صوصخوب و ٠ باا یا رع یریصعتو
 هنخپ دنلوا بانک | تصخر هنبصف كنب رخا بوتلیف باظتس
 نارف وبق نالوا ین اغا یرصکب ابات بولوا یظف اح نر دو+ء اش
 هرادا نسح و تیاردو فق او هغاجوا نوناق اشاپ دمر رو

 هب و دارا هلن اونع یکل رکسعرس عرق ند فر دلوا فصت هليا
 ! ناکام بوق راک اکخ هل ایل ااا یں هکیو راضحا
 رخ قافو كنفزصتم هب اخ: نکیل وا روغ ام تنس هظفاحم

 یتاظف اج نا دو بوذلیف ر ورسم هلبا روک دم بصنم ءان هدورو
 .مدقا نارو ناسحا هب ااب دمحم رب زو یسبلاو بلح اقناس ید
 ر ادصا اب اطخ هنفرط هد اب یسلوا ناباتش هی هلق هظفاح

 یشاسم اب نایج هبجیس تع رع ) ی دنلیف ناشلا لیلج ناعیق
 ینایفن یب هیج نالوا بن رت هنو انه یودزا ن دت داعس هنانیسا

 هد افا رابخا نام ینغب دل وا دراو هیڅ ایا ارهن و ام تان ٣و

 | میهص ینا فتو عضو هب هظوفحم نک اما ینامعو...خرهتو
 | كن ایضنو نا طباض دوج وم هدعابج وا هلیا یشاب یج هبج هدم

 | هتي لک دليا جعل تاو د ناهاوخ ربخ یر لتع رع بوح و هب ی 3 ابا

 | ها یوم ی اغا نوک سېخ صبا یرکی كن یل اید ءاشب

 مرمت هی اسیا هلیا كی جت ندنغاظ اب اب نباطباض رب اسو
 | هیلاز اشم (اشاب حسه اربا رپ زو ابرد نادوبق لزع ) ی دنلوا

 1 ااو لوزعم هد هجا ید رخ اوا بولوا زو ھم ن دتفظ اعر ظن

 | یال او ذبنر اشاپ ن دلا ماسح یس هرین هج اوخ ماچ ن دای د
 | كن ولوغ ن هدنف ارطا ین هر نخ هرومو .." لوضوم هنر هلترازاو
 | تدنفب دلوا لاوفنغ یراق دلوا هرزوا راذکو تشک یرلرک ك تچ

 ب وراو هب هرو کک ذم یلاوج مد قا نارب بانوی ایه یاتنود

 یسلیآ ..موخنوفارطا "هظف احو . .موشیادسعا دیکعفدد

 نوب رغانالوا یس أر طب یخ د لسو . اصیاو هنت هنفرط

 ع الف نیب ماکت ءا رک )ی دنیف اپتا یب فراوع ضوفمهلخامتس
 ۱ هم یاقلا جک تاب 4 ممخ ( یخ ها دیچولو

 ند شب وشنو



(1Y) 
 ےس بسسسسسسب بیس

 وب کسع ی دو لو الا ین ام کک ۍرغ ن دنعد دنلق زادتنم هتل

 یورو رظیراصوصخ كم |مادقا هباراعر بلخو احضا ءدطد اغ
 تفادصر اتبْظا هززوا بلع ت اود هاو کا زا رو الا
 زر هد یلماراز هب ارخو  رورمسم هلبیلطم لوصح هد اح یکی دی

 دوشم یو انس را ةن یک اک دای ا و ی

a هدنس هر ادار ر هدو دل وا لص او هره وب ارف هللا هشم اوف 

 و یل ال دنشا قغفدلواهرزوا لاشغا ولوقسم ىف ااعوآ

 انشد یکی دلبا لاو زکمل کش هتسراو یرازوفدم هلبا دن وا
 !یغب دلوا هدندص4 ج ار انو تخان هلا روناتط بت مو قق
 تر رک ع لوال اکیلا راشم و ق هنفرط ندو ز وغم ناب

 نشد كد هبجنزاورکبسع بو دیا قیفرت یس ادق سفلل اب بودا +

 "یرلکدلیا ر وضخ ییاباعر هلترابغو بهنو . روم یب وص تلوا
 اتدالجزادنا همصه هنب رزوا نشدن دفرطره هدق لوا هدهاشما
 وه تبالض بش مع تسي رڪ اوا

 هدف رط شرکب و ڪن یو هلی و نطق ۷

 مالسارکسعو" بت راجا تو ( عوتجارخا ) راب دلیا

 جارخا كخورف رغظ غ وت یروش بابرا بویلتشاب ها با ضقت
 اات راک دلما دا نم اب چو هات ت اوت ۲ ق کرو
 | ناب نالوا داشم:یرزروضن دس موب تلا كن ةا ىة
 | عبارخلاو توغ د هبیرکآرادرسیاربس تلود ناڪ را ر اتوا
 | كب ادنفک هرکض ندنوک تردا یمرکب بونلوا تیاعر هنر غ و
 !هفیق خانی كنلخ یاب افشا قو

  Eتلخ فارطا کسع یزد هلتسنوت و ۳

 نالوا یساغا یکی لسمفلابهلتزازو ( ناب رذگب یا لره
 | لو الغ ندروما تورو ۰. لباز یالکح دون كناش ان نایلس

 .بولوا لس ام ندشبلضا زکرح یروما هرم اغ اتو ات ةن داوآ

 جز اخ تاننلعت یراف دلاو ترا ندزا بیملاوق «رفز هتروا

 دادمآضن كت هداتس عفو لار هق شب ندنفد دلوآ تلاود تردق |

 نجا هدسف دل وا قیقص و زاابخا لاش زا ام اسم ق نوا ناعق
 نیطتسف صوضخاب وب ر اکا ییادلب ا ,

 ,تدنعلخ یغاط اب ا تیم هلوب م دا هعفر قر هنر ت داچا وم
a= 

۳ 
U 
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 !ندس دری رق بدع اتاق وب الس اسو اوست
  hege 10ی

 فرط ىراش وصخ اجرا طنز او" هد فاز |

 ات ی زیر

 وح . ۳ ۳. ی س a kk ak س ج ی س چ دو حر mgr بو =~
 ت ےس
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 ار طب عفو فر اب دلو قاین رتصات" سد زانف رک
EO Sfشات رژد نوعا  

 | بیشه امو تین ک اطات ب از
 ۱ اخ نا کا دا اکر یدیا راهه ظقت هلا توخوا

 ناتو دان یتاناز چم :ل هبلوق تره نلال |
 اش ایزو نم درام یار اف نشد یارادسم |

 | دنا زرد تارنطقت بس هد ۳ هلا ت ار او اخذو
team۱ هال شا ناو تاراپ ندتسارف  

 زاذعمز هشوروو تن فن رفرظ ءزراوا زرحملآ ودم ناخ ین برف

 | عید ست اف «ونارخ عقاو ءدوش ا نادنعص 2
 || تودیا ىلا فر زو زا ندو یر یر کش | ۱

 عن ز گم راد نا ین هزرادو نننراف امت دۋ |
 | یادی شبا پا هم نقارن نورو شاق يا
 ۳39 دوو ق الفا نالوا" لب د هب نوش رز درام لح
 تابع نان هول وقدم 2 دوو ناب اوا بس بار
 || یتویارف رق شوش زاها دارو جاودان ولوا
 ئ انشای ]و ۱ نالوا هدشورد ق ی الفاو ۳۹

 توت وی ادعا اغلب هقشب توکلی مات یک کک

 دو یھ ریصقت باکزا هدف اذض ی ی اسب یار
 ار ناب خاتا نآ یب دغا خیا ورم كرت |

 ٤ ڈر الار انک اتر ام کت نالوا انا ہو ہارڈ اب ولا زو دا
 | كد هباتف مل ؤف ناتن اوت زارا خر حرط قد |
 1 aap مجرب 4 زوم نم کو |
 2 دراز اخت نأ لاج قادق ةد رخ نوا ۱
 عیب الو جا فا بد
 یاشلاو سم نوت ودا م ات ولس

r a 1 

۱ 

 ۰. رویه 1
 سس سا ۰
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 روس بولوا میاش یک ح هی کو ڪڪ رپ كنمشد هدنلالخ

 ]| كنتماقا هدنحسور كهبل ارانمو _ .رخآت یا | تا لامآ

 بوناو ر ےن توپ ام یودرا نی رط تور ی ونا د

 ۱ اع سحا ههبلا راشم هدن ومضیرو ورا فو دع بغ ایف و رات ۰

eشب دو مد ء دیلاوحوآ ی دام € یدیبشفاوا هد ات  

 یب یاد تیام ورا میده بي
 یجنرکس نوا كلاوش ید د راما هک وڪرو لب رگ
 | "و یو روا نرو دم بیا رک رام
 د راوس كمالسا رکبع . یدسلیا اه نی جت راد

 را هل لس + هرکی تع اس جا رو ایفا هه اوس نوش 2

Ikها تای ابر لا یرردق كيف دوش دوی اور  
 ت دفرطیباو نج اغا هاب یمادرف دلو رور 1
 ۳ رب اضو من مداوم هاکخان ها ووا ۳0 مو رر

 | با نشد ,بولوا اپ 2و ضیا شرف راو, یک باس |

 کیو ردم هم یاب ی اچ تسدو نام یوم

 ی السا لها بروریو شنا درشت ایا ماا واک ۱
 ی ترذ هج رز ڪا هد اد رظ ورب ۳۹

 i لس ر یب یی دی حفر فی تولوا 4 ا

 د زمغر یز هاف مد E مکا ا
 دسنخ ناتوان امف قرح اف يشم 3 ی یی .

 لس فی نام لس از فما نجا و
ES ۱حس رکیسع ر اچان پولو لکشب  

 رو وآ هب ننه ین جا دوو ناپ رک ياهو
 ناو یب اپ د ظف رو ی بوآ ناب ج ي هل زیپ

 | لا نر دغي دوا: .یراب وط نوک بل كصخ ن یا

 | بن E کر جلو یرب ياو طد و ۱

 ee وا بیو 8 ی ای 8
 د٠ هبیعاو e ادعا سنی اع دادم ملا : هر

۳ 

 ا | شوراو با مرج نک + هد يوق فالبینا ةنتسافاو )سوپ |
 ۱ فراطاهق 2 مامور !هفامحا قفل

 ۱ ریس جذب ستاد دیم فد اروا یا یا

 س حس تح

 سس سورس

ِ 

 ها
1 

3 
| 
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 رایدلنا ماضخ باساراضحا هللا مات یادعاراظتناو .مایف

CIE تساد دیجی هشوراو ادعا 
 |] ننارهو بعر هنیلس نولق یلاصت هللا ةمكح توربو شنا هليو

ly pI ریتنعو كن یب بودا ساکعنا 
 دلبا .. وكنا هنتف نشد تاومح عفد هلبا نصح رانتخا یخد هعلو
 تروص تویی که رکاراد رس ءهعماس را تشهد خوپ
 ېم اتش دغو یب ون خر کرکه راد هدددما
 ىد هسيا رلیدتبا قبح نغيدملوا . تع رع نشهاوخ هدهسکزب هليا
 بیغرت هبا زغ كرة رو شهنخوتآ هنر اعا تور دنا و دد ڪڪ

 ببست : هف رطوا هدلاوش لبا وا م دا ز دسق ز ویکیا ایمخت بودویپ |

 رنضاحم هرکص ندقارحا یشوراو ادعا لوصولا لبق يدتشنل وا |
 یره راب غیا یپمانوط دامجنا یخدرانزوب بولوا لوغشم هل هعلق |

  ۳هلدادعاو راو بور وک نفیدلوا یرابن هدرهن يور ه رک
1 

1 

 ۱ تانچ ههعیدو ېپ هعلعو . اعد هراروضصحم ندرو د قزل وب نقی راپ
۱ 

eesدج عارفا هد هعلو نصحا و یبضد خد نعد  

 | نالدرب ضن زوتوا ی رکی ن دنا قا نیت وخ نکبآ ر دبا تفاسطو ,|
 | ةد ناشف ییادعا هل جارخا :بولط چاقو ةراتصج یالاب , مالا
 | ی اغ ندرا جم او رايك هعلق اک ٹیپ هلی را : مانتا
 | كنت قاديم * راکه لاما 4 اشا و ناویح  هناد های هنغپ هلو

 | دابو راک عف ر هبوربک بؤ وپ لاحهفقوت تعال کیلو ناتو
 | تععمزاع ابیاخو , نارکن هیهغلق ن دقا زوا نوک چاوا یکنیاو
 | كنیکرتشم هل ذخ نانلو هد هکحرعم وب راندل وا ناهرق
 أ نالوا ه دش ارکب هلیتس هیعاد طبض ئت هعلق کوکر یادت وپ
 | ریکزارق دادما توخ وو. رابتعسا یول د لوا علم هنیر اینم
 اوج ذ هد هزسللس كل ذ یلغءابشس, یدییشنوا رابتضبالا لوا

 | بهم ك چاق یا ناسعا هاد هتف نال و عوقو ن نجس + دا
 | یترومام ماۋ: تساي فیس یزاریشا وقول: مادجا لا ھا
 ۱ نازو یښلا وا سا وی نالوا نیشن اتشن و نت اجاق هتل هی

 | كنادعا تولک هننیلاوح قم ور ء دانا وا ايعا هارب امرا تق

 هدقههورو :. .مالعا هاشم ید رکع نالو هه یکوکر
 e اطا ماہ 2 ایم یراق جی ةروبا نا

 کک

 هه

 0 ۳ هه
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 قاععو راهرکتع نو کخاق رب ندهلآ زا فو یک ندا را

 نابلس جانطا یباچ نابعا یی ھو ر لب رکسع یگوکریو هزساسو
 ربلا راشف ریزو  :یدبشعا" تبع ورغوط هش رگب ید اغا
 نیل هب یرکسع دارغا وه وچو هدک دلڪش لغ ېپ فنا فوڈ

 ذخاو لیدو هلک ن كلوا اشفا لک نفعدو باطخ هل مالک

 ةعوبلادمب ذچنعلاو ٠ تانطا یتارب نحت یغاغاوآ ترتشاترم هونا

 یادامجو ارغ لطف هرکضن رب کتتش دن "بازشا یس اتغف

 نو دنا نان ز *هدزوا, ق اینکر دیا تعا لود تو "نا
 بتر ی رايألا نتشد * دنرافد راو هی ءهز وکدم ادبصف هرز وآ لوف و ۱

 لتها بودی 7 بکرو هی هال ن الگ مازال یبراپ وطو

 هب هبصق یر وصفوا: لوغو هکنج زرأب: درم ر دق ی ندنالسا
 ةر الب ىزادقەر ۇت .لوغشم هنتیلصع ع انغویبس هل .لوخدا|

 ثعاب هرکاسع یاشور یراکدشبآ ۰ لوففو دوخهفرظ یراکدلک ۱

 یاخوب فول وأ ۰۰ بانو تنکم بسا د نشد و ۰۰ تارطضا||
 هنفرط شرکبو  هدواعع هنف ر لی او هدهاشعاشا/رکسعرمشا |

 اب ویک ن دتر یو ز از ناتو ق دف ندیک ۱

 بیم | مالسفا مادقا لزلرت : رلپ دا وا بويع هلی شحاف ماز هناا
 ناک دوم زا راک یه رو «ژدغلزنس تولوا ۰۰ مال یادعا تراست |

 | هلت ازا نعت كب یکی ندا ةا ظا ةة بولوا يرام كمان

 لبا ربا یرلغلوا ما دیتا هدناف دخ راسو لوفارفو نیب ۱

 ثفادص راهظایسدلر بزم "یدینهوا نیفلئو هیضوت هنظفاحم |
 یریغ ندنرلکدنا - ترتشابم هب هطظفاحم یتجراخ وارا راهنو لیلو
 ندنسهفد اظ یاردَوب * اناعر صعب هل هنسدالم لو ااتتشا نانا

red pgp 

 | تمالم نا بیر ی :بیذل

 3وج ومهدنسویفاشاب رکسع مش ثولوا راد ا ڪال

 ندواسو ولو م "كبر هب ن هعلق ح زاخ هلن مداد دف وبلا ٣
 ام هعفادم قره وا مش هنج نیا جار دا شب

 / ی ی  LT صسس ا

 4 در



 ے حس ج :
 ا !تبیخ رکبسع نالوا زمشننم ال

 ۱ دادعتسا بڪ نوه زینت

 نیر را خرو o من چو تم هب ی نالو ۱
 | ناف او بیاونو تافآو كلاهم تی هیمالسا دوغ ب ولوا .مولعم ||

 کیسع نارس نالوا میقم هد دج ر نڪو دبا مزالیمهیافو
eeچ نسیم جندب  | 

 م2 مولمخ راج هیلوا دن هونج و
 | هدب تدمو, لارا میل ماوا ۃفان کاو فارطا وان هننم دوا ||
 | بجا نیمی بت نر رک یک :

 ۱ > نایلوا ثلرادت جا _یدیینعلوا, لام سا هجفاد
 بی e ارغ " هصل رف ړی فسا اه لک ءالعا |یزردصتمو نضرغ

 LA Lh TE .راکباو |
 | قلاب

 یرلکچ هیلبا ی دصن هب رضح عاون او .یبعت هب ناقابخ كلم روغ ا
 | هفرطوشراخ ها اص کوب د ی بورد ر شل وارا هیچ ۱

۱ 
 ۱ حس س منڊ هدنادو رو در نا دن هظف احکام
 اوکو تنقاقا ماا ىدا نکا هب یدیا رابشعا تقفاوم دحج |

 | شاق بود. نوح نس هفن اط یزکبسع دره تروبص |
 | لخت ینالاچ جن قا بیس هزکبع ی ولغو نا, لوقت لوقت نران اسم | یقغیدلوا ن عوزمم ندازخرخایرلدشط ابدیو عون ندر هفرط |
 یب كیا شاپ ی دیع ر زو یرکتسعیمم ناب را یدنوا دبا
 : ال یکسع دی ز وپا نی دوچوم,دنبسوبف واوا ۷ ¥ یټ رج ناشفوفروبو چت ےن تن یک نک

 هديا عاغجإ هلی هيعاد ماین بیسکو یار ٹچ ,نامروا لو |
 : اتو پول نالوا برابسالاي ا هیادعا اید نبات | |

1 



 دی
 یو و س رج دوم

 هلبتنه ده اش عبظع مفت زد هی که كن اق هلو اباظعر اس و 71

 ننتسق ؟نایاش یکی وا «دع ام رابه نزادکشقاطتالوتست ها

 هاش یخ ةر ماتش دخ رز ن دنفرظ نولوا نی رفا تو 1

 .زّوبع هو, ندتنفرط ۇشا کال روط هدشناکته ین حاطقا ۱

 هلآ الربو اتش بوبا ثنوامم ېک یر تک ةنالسا لتا نیا |
 ینادخوم ناتشلوتدقن هدنران ىق وجوز اتان نالوا روم

 راتشببساوف قرغاببش لبا كوت ۍزالاتښماو یدوتنو زارا |

 نذر کسالنع زفت شذ شاو ۇر ندب تو متم ی رافدلوا |

 ىدا ةتساکدزال كما شوپج داون ازا دنبنفآرطا نیت وخ هل ركشا |
 هل زا وهوط سات شلاق قمه طور نیش ۱
 بو ةښ وف زظ "شات ین تک ح مر كظخاراد رش اهنا ||

 قالثفاو ناک زا یل رو اورو لا( ېک ید ادعا |

 عاون : هل اودع هق را ین وهتطقو " اتن اط نت اف رطت

 تالارهای تنام شک زل هنبراقارفوا|

 قلعن هبا دارا هن عدل دداوا ٤ زان رخ زاب هش حولا یکی ۱

 بین ادخ دن ناخ یار کشم نالب » از نام یاری | ۱

 ثخر ی اقلا 4 وباسهرکسفمو ا: "تشاهن ندنکلتفعع"تو با 7 قوا

 اجر شفلان ةدقدلوا تندنمالاو ردض مولعم یزمنخ یکچ ها

 یک وکچ رانفتساو لاقت تنام سرا یارجا هد کلک هلبا ت اود ١

 افي رش بتوفر و" لانفا نازک قاوض:هتغاخ طب هرکص نالا

 بوتلو ل اهنگ ابداع موم نالکم زال «دنزاتفدت نبات ||

 لس و هناوز Ni ندنرزوا لیعاعتما نوک حب كن« دعفلای

 ناانفومأت ن تبع هللا هنابنزام كرت اینم هنن هزب زوج سب زاقيخ زا

 تاشنا تدوعو" ناشقوفب مالثسا رکسع هخ و ) یدتنوا هام |

 انوطاتضب تلفیادعا ( یکوکرو لیا را ةا کدو |

 ر سو قرات رارف ضض الف هلسابلخ كجا 1 ربع تسد

 ۱ CET هنلا راتشه " ان ( یارک ناف بسا رک لر

 اه شکر و تار جم دهن بولوا عرف ملقآ اعرف غرب زد

 رانا نالوا هل تففع تزد خرط نوش هزکصانوکش با چا

 ۱ هرات ابن ورب رک ندالبتنا رپ ندعالف او هت لج ۰

۱ 

 ۱ هفت نشد یشان نان واخ راو بج بو" | را :تدنتفف. ۱
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 ۳ دا بیش ادم تل ز ویا نو

 هزابا ربزو هلرغاصضس لبا چا هیجو هیاشاب قطصم رب زو ؛داز
 یظف احر دنب ین اهس ی کوا ناطاسو . . هتفرت یلاع كن اشاب دغ
 | لیلخادبع یسلاورکب رایدو كنان هیاش اپ هزابا رکیذ تازا

 ناریمرم قرضنم یاس یرقن کسو هیاشان نما دمت هداز

 مجانا ب ونل وا نیبعن هنديه یرکسع رس ردنب اشاپ رکی وی

 قرف . یدشلوا تراشاو هیت قرللوص و هنن را هزومام تفدخ
 یودراو ماسه یتس هنرغس مزاول ب هتنس اضقنا ننگ

 یبالواشاپنایلس نارتمربم هلیطرش كا ماعز بامخ نوب انس

 || قرمصتم یغ اب یرج وا و لیصح ییصخر كمك هسنفررظ
 هلق یدلوا لیجادنم هلماز هنس دظف اح یس هعلق نوربلق اتشاب مارا
 هلا یتییوت رکسسنع زاداقهرو نج اؤ د یس ةا کیس هفلق

 .ددع ینا ندنغ اضف ی وین ءان هتفیدلوا بسا انم ٿب اهر هطاتتحا

 لاعا بوتلوارب رج یرلب رک درس هذاا ردقزوقط نواو .قراوس
 هاک ردپ میحهنو تاقتا اغا یکیا ند د نک ل وهز داق هنیرل هراداو

 نیو اجو اهدنا یزلعاناتش هنیرل هرومام تمدخیادا هزکض ندقدد

 رییس هلبارش انه تساسنهورپا ر بولمالا عيدن ا ندناودو توتکم

 كب کا ابشات نەدا نلصراف ايعا هر دا ندناریمربس» یدنلوآ

 ۱ هدننامزو تفو هلبازت وج مدع ی ج اطب و لکو رج ندنف رط هدا

 وه هلا قلبا هن دا هد هلبامو و هدارا تملک و امه یودرا |

 یهاواخ درک ف او تالا اس ی دنلیف هداتشک ی اقا

 ]| لاعتسا ینرلتع رع هلسح یراق دلوا ژومأمهلتفو و ۰ لاسرا هیلع
 نام دودو قارا لللربد هد هس ورح كل ام هعشب نادنشیدنلوا

 هن وامه فسو ثاعبا بین اکمورماوا ید هرلنل وا یب استا هب هیشاکب
 دنلبناوبد ( ناشو اخرس لزع ) یدنلوا ثانحاو اغا یراهجو
 یدال هتل رغ كنبدنفا دجا یرسب نالوا یش اش و اج « دن افترا
 اقباس .نکیغومیداع بس هنااتصتفا ند هر دم تم دخو

 مهار یاب یوق لریکیرتع ین زاب همش ترضح نیت اوب یادنهک

 اصن اتد نش نب راترمضح مرکحارادرسو مظعا زدص كا

 ]| یینرکسنوا كدنکلا لاوشو باما سم وا قضا هد

 یدلبا بارم اک ها قاش اش واج یہا یومربم یتوک

 لزع



۹ 

 یطصم ین اریفربم هبئراب هلیطرش كملکخ ةۆ ی وندا لارغا
 ا درز و یسلاو هفر هلق اطا یراف اتش زا زعاو سپلکو هکب
 ادنقک صحن نیا ناو هیج وٹ یکنل رکتغرمھردشب هیاشاب
 ناازپف ریه ضد و ی رع هنن هظفاحم ل ڪڪ كناش اب یطصم

 ۲ نییم هی قاپ هوآ و ور رخ ڻج هوا بصف هیر زوا اوظ

 ب ولو | نیعبن نس ةَ رد لاب انا یطصم نفر وه یشاب ییوطو
 نایات یفج ةع هل وار وأ باث هب رفس دیاد شو »6 ناوت اتو رز
 ذم رقاب یتبوبق نالوا لیکتخو هد هناتسا هنر ق لرغ ندنفن دلوا

 نجآ یمنر ( یمظعا ردص ین ادانک لارع) یدنلوالقن اغآ نیمآ
 اف دّقم توئلوآ دافتا ن دما وأو دانسا تو از ضعب «یدنفا

 هيج وٿ هب سه کص صنم لو اذان زوز هدف دل وأ بصنادخک

 ی دنلیق ت اخر ف هلبا روک دم بضنم ن اک ا ل لادم هلفم اوا
 مهآرباديسلا نالوا لدو دقغرآدمو لوا نش ینا دنفکیظءترادص
 ید ی قسم ىس وکم رادرنفد بولت زوک لو قد ال ه یدنفا

 ندا هیات راشببسا هنیهزز ان هلرعفز ءاح قا راد رقد خذ یدٌفا

 ةکی دنا تمفار و :یتامارتفد ةر ی دنفا لو نالوا تنم یدورو

 یا کک ۰ ه انس ةي یدنفا نایلس هاش و یکلیج هلن ام یز اوس |

 تخم را دند ین هل هل هی وت یتام | لزا ةب ی دا مرکلادبعو
 مهار كجوکی اڪک !دخک اقاس یر۶ ندنرلفدلوا راک زات ||

 یتف ةپسا ەز اوج ةرقدنف !نس>یناشو یس ەس اغ ل رطانا هب یدنفا

 سکر جو یکلیجهرک ذنهیلام هپ یدنفا نان نیما نی مر و کو |
 ۳ ق هد از آشاب دم راذت اودو ینلاتا راد ےس هکب دم

 ره من رسل د د راث وو ناسحا و هیج وت یللوقیق ابش اب
 ee ةزوم ) تارب دنو تاسهیج و ضعب )یدنلیف نامز

 ندب دیو معما ار طظن هات یاضتفا ی رو رور معن د كنهنافاخ

 یری ت دةي دلوا مزال ترش انر و کش ی حق

 هب اقو ندنمخره ییابار و اعرو هبا ندا دعا ترش ۰ی یل اوحوآ |
 نکا اهک رادقق ندزاضف نالوا رواج ةي هروم هدم

 هداز نست قبا ردص یظفآ وب انآ هدنباب كا ترشا تیر ر
 هل بلانرا سورغ كب یللاو ردا ص یلاع ا ااطخ هبا شاید |

 اا صد ی چوآ یدو روزی اخرج

 هصس سقم <.



 تانصفوارف غفاو هدراوآ نیمو ه دیش "هتنلح اوشا

 هات اع اوبو كيلا راتشم تودیا هد_مرف نزاع یتسبلاتهاا

 مو و وما: قترو قف هرکض ن لوبو للخ هنر ابتعاو دو
 هلال وا لح و دتقع بن افصا مولعم ینج هیم رب هر ونهج لاوح
 راکت اقوا هلاق اتمو نع رازه ة دنل ود زدض ر دق هام شتر

 قچوا وا كما ناش وبا ترازو رم ةركتشط ق ذق لا[

 عن ندندب را ازش اه كاج نیک رح شاب ی وبف قوک |
 نالوا ثايماڪ هبا ترازو" ةر لوا ندنوب تونلوا داد رسا |

 یس هظەاخ زو كط کدو ها ملست هب اسان : لیلخ ةا اشاب ( صرخ |

 ءدافا هیزلن زطح ةيلارانشم اهافش ناخ اش یناباضو ناشنبق ا
 ردن رات ترادص یکی دنا شرع كنند رفا یخ" ٠ یدلبا مهفتو 3
 قید رو قد كتئدتفا یرونا : و

 ولو وه ویو موم فر 7

 لاس یاب وارد دو 3 اچ بیم ا

 ناتا تقو ایزو یتسفلوا نایت هف طرف هد ۳

 عرف بولوا یاو مور را اس یا لو ۵ تشک /
 راجو ضرفو یاب میهاریآرادفلتم تانلوا صف رک رش
 قارات دنع د قلاب م ورتضرآ نطق دف ان ف ار ید

 كلب یکیاو هک اب ینطضم ظق حرز و رضتن ی اتس هی المو

 كتعا دوو تابا هوا کشتن هقدراتچلوا ب راس / ۰
 هکر ییود شان دجا ءداز یو لاا ال دا 2 ۱

 دعا خو دراز دغ ار چ شمش داب راقب اس یل بلخو ۱
geهراساب یدنعریزو یکن رش ناد انا لا مۇراو ب  

 نات تلایاو ياشا ET یزواواآ
 دن رد یزلق انس هلو ّوفو نایالتسو" اع اناا ول نلکی ابن

 هنر دنکسا یاش ت تنوکساو اشا + نخ زۇ كالۋا ىغا
 زر نماند رک کج و بوک تاب دن نمک
 ےب سرش

۰ 
 ت

 هلیاره



0۷ 

 تیم

 .نیسد نالوا هدیننو رد ER .هبچ ابمو لوخبد هنس هب صالف ۱
 لخباد یتسپ رنک اول ارت هرهز نن ام السا تلوص هلل وا لیلق لقا

۳۳ 

 طیطعوب و تاق ال هلیرب رپ رکییع یک ۱ , بول وارق هکز,د ۲

 هییسف كنو ندا راب بابا دباب اب چد و 1
eااو ج  

 ۹ تالنبدج بولوا روظنمو تفتلم هلن اونعیکار کسع سم ۱

 یاهو لا هنفرط تل هان دو دقت شورخ كبش
 هلا دارجا ی راه سر ,قل هج اوخ اڪ ماورا مجم 1

 بو دنا رباب سا املا یخ یکتا تڪرخ ی نیت ۱

apd ۱یربخ یر دلیا ز اب هک اخ هليا بپ نخور | 
 | لصاح تریسب فوونص م هدنیاسم پولقو لماو هوا یودرا ۱

 دلار اشم (ااپلیلش ند مرڪا راد رسو اب لص 1
 || نیدحوم**محز* وبراد هلتع اس طرفو ند »شکن رخو ین داص

 ۱ تولوا دراو سج اد تف TREN وا
 ۱ عج ندلح اوسو لخ یسومق اش اب ید عرب زو یظفاح لث ارا
 9۳ ندا دشحتر هډ هپ رفرپ قو« نبرق صالق هلا «فاورک اش ید

 بهات کریو تاپ طاطا هنعهد ندور طر یجدولنوب هلپا بیعت 1

 كلف زیکو راد هلولاو و ريکا پوط زاوا هاڪ ا

 قافتالان املای وم هلا همد اصعو هب راحل الدتتسا بولوا هی

 هليا هلا ر اشم رب ز و ربا تل الضرئسخ و تیولوا ك الع هشح

 ه دک لبا رذک هتبزاشن وب تلفغ شوک كرايننشک ن دی هی را

 مزاعم هلبا م البسا نیر نفع تنس ئا٤ هرآ

 تنی لوارا ایفطظ رکبسع زن رول :ینیلیا نصعترارکت هد نوڪ

 et ا كهللا رایشم بولوا
 نیا ٍع ابو 31 مالا بولق تب 3 بس یری یعو مادا

arنیبعب دلوا رورمع نی و ریس یوس ب ولوا م ا  
 نادیغبو روهظ ز ادنا جومانا اش مراک» مهم یریبع

 مظعا ر دص لارع ( راب دن ام الا یضعبو" :یطانطار ویا

 ی یا رم

 بولوا درو لوبق بابرا ملسم یتمهو مادقاو دخلا قوف قوا ۲ 2

 یی نالوا نیو هب ارجوا دانجا:عب ابطد ايف قوی

 قجاوتنو ارغاو تب دو یس رد ةن ر ھ هل رایس د ااو فاو
 متهم یا ید هدر ذتو لذ لول قرف مرام



(on) 
 س ےک سست

 بولوا تبقنمالاو ردص مولعم یکیدلیا, تعرزع هت داعب ناسا هلی
 ل ابیرامش اب صوص ن دنتسازوو , لاش رادصا نوع دوو
 توخنو فنع ة درزا ی رشابنو تعاطا مدع هفیرشیها نکیشملوا
 كنیرانرضح مظعا ردبص بولکخ مزال صن كرخا نیب هلکعیا
 تزارو عفر )یدلوا اورهاک لب از وکدمتصنم اغا نسج یما 1
 لابا یلوطانا , اشا هلا ضیفرپ زوهداز یل هرز, («كوطانا لاو

 ماکنهیپ نوب امه رس نکیشلوا , انشنزم هللا بصنمرب اسا اریشکیک
 ندنفرط . دسیفم هتلو دو نید ه دننوخ یر نایکیدتا دورو

 نیچ تم یانسیبهر خد هدنکنج صالق بویلؤا .دیادپ تمدخرب
 هرکص ندنو» بولّا یوتسم هصالف نمد هلبسوو . لد دبو
 | لیتو , عفر یترارو ن دنشندلوا ال وام تم دسخ ن دلار اشم

 صالفرد هرابحعروفو ).یدبلوا: .عفدنه هفوتعد یننلا قی ط
 طض یتس هیرق صالق نشد هل نکسع تاب مد.( !دعارا یفو
 || قالوا «دیلاوحواو  تع زع هنفرط هواراموط هرکض ن دک دی
 || ناوت هچرد یکیدلیا ت رشاسبم هنلقن اخذ سانجا ند رارابنا
 بویلوا نکع ةلیبتسح اش ت دش ادعا دنزڪڪ معقد و انر

 | خد. لشفو میو لسجو و فوخهدزيلتسم بولف نجرلا لبق نم
 تّططم یاعشا تربغر دص لا وها رب لاوحا وب هلن غل وا ادب وه

 :یناتسغاطیشاب یسوبق نالوا یییمازاسبنا د یخ اسوا نکیشغا لابلا

 ءلرادت ما للا قرف هلبا ششخب شو رغ رزوتوا مشبم رکی ابغا ىلع

 هلکعا كلاهنو تبعر راپطا هدنصوصخ روبع هفّرط وشراق و
 لیعاععاو .تصخر ین ام ڪ ندنفیطیظعار دص +هبلا یوم

 چد كب نطضم ىل هردنکسا نالوا هرزوا تماقا ه دنتس هیصق

 یدیشملوا ترابشا هنقرط . تعواطم هنیار بوئلوا نیبنعت هیعم
 هلا انیعتسم ب ویمقاب هن دورو كموف حريم هيلا یوم یاعا
 لس هتیرزوا نک شب نابنلوا نست دنافن ری اخ ن نیہ ایا

 هل دنا رکشع و نابیپدب نعدو نایاعیکیدلیا هلسلف ةنف نم ||

 هک السهو رح نوک خرمس نوخ یتسدژکاو :نانس زب نهنو فیس
 | ى انعم ديان ةسلوا تهد هلیمح ٽڪڪرح وڊ : بودا ناطلغ

 یب راه وجه هلن | تالااسبم مدعو , ن وف وم شبچ هعیلط ی راو
 ۱ رلیدلوا نازب رکلبتسیادوس ناج صیلخت ءلردبا . دوصقم هینعموا

n 

 هدلالخوا



 و. درس ر

RSTیت زع هنبناج ر دنب ه دنبقع یماهم ماسه بولبریو  

 راشم یدلیا تابح ههعددو هارو تافو هرزوا هجو یفیدنلوا

 أ تمرح لوًاسلا قوف هم هنارجاع ردق بويا كفنم ندنش هرباد ۰ 0 5 0 1 ۱
 .ندندب حور هرکص ن د شافو تویلبا تمرکم فوئص زهظم هللا

 ن نام م ولعم قیهام قر هنلوا مادنعسا ه دتلو دروغ

)8۵( 
e سس = 

 دما وپ س تل نکس ندشهام جاقرب توا ا چد

 ن ا والا هدنفورو هز د هتش ز وهامآهن و اه رفسو لپ وج

 رب رت « دالاب  یدیشعاوا لیت هلیکک ركض زس ردنن هد و

 رهو شئادو روفوو بدا هماقلا ل دتعم هروصلا نسح هيلا

 رزورب دنلب رس هدنن ایم یتارفاو دنعیاردو لفاع رومشم هلا
 رهاظ فطن و لدع «دکل اس یییدلوا یلاو  یدیا یظنلا عدع
 یعببط دارا ترک بولوا رطاا روی هدب هیاس اباربو اباعرو
 تن ز لامک یمهریادو داصتقا كالس كلاس « دراب دزه هلا
 | یون وه تان :یدبا داسح بولق ن زغاد هلا ماتظتاو

 زا همس چواو تای اماس# یب یر رح تاعاقمو یداصف

 هاکناج لاو نامر ربو ادج ندموحح یک زدیا تفراغف

 شب شما یزمع یس. مدلوا ار مصو تسد تشک ی رس سم هلا

 مدارزو باقم عقاو «دنسس علف جا كر دنب و نویفم ه دفع

 | ی دانم کو رم لار بصذ ( یداوا نوؤدم

 ۱ ردتن هلیسح یافو كهيلا راشم ( هربا ثداوحو ید قفا دمحا
 هب وجو بت ز صن كنيررب ند هنیعتم دارفاو  لولحم یکل رکسع رس
 ھارا یجیزاب ناشوب یمظعاردص یا دذ ءان هند دلو لوصوم

 قدرا راکسوه ةرارو كنب دسنفا ك یطصم « دازاشاپ

 نوک عچوا یرکی كبحر هش وبشا هل فلوار اکم اکر دص مولعم
 !ناشسخا هما یمومربم یکلرکسعرس ردنن هلق لا یاس نی دبا
 ۰ دنوبامه یو درا ر دف هتنهرب نوا تور نس هم زال روماو

 'عاظع یدنفا دمحا یعسر نالوا لوا هات زور یدنلوا نامرف

 هلسعل وا ناکو ههبش ییقافعسا هنعیفر دم نلادنفکو ناعز

۱ 

 .نالذج هل منبفز اجزا نوکخ یتکبا ی رکی لر وکدم ںھش
 | رت ضم بیسالب اغا دمحا یب وبا نالوا لوق قابشاب یدنلیق

 سس :



(04) 
 ےس دس هد وون چ چیت

 !قیغتتسم بونلوا هدعاسم هتیرام آنه هرورنضل اب "یدناراشگا
 | هد هظفاح او ` دورو هیارس قر هلوا حافک هدااماو حالش

 | راشم رلب دنا دو دم یتا ده ناسا هل داسا ت اعصقت ضع

 | دد شهلا جاوم ركع قازطاو را[ قوق یش .هرئاد كل
 فواز نیک شل چ یاو ۲ یر ازا کیو ن ن دلو
 عضو نالوا نوربهدرب كرام و رحو تدوع هلا یوق مف تعجز

 | بداودنح*هرادحراخو زب دک لاو یر راومه ات

 | هرکصندنوکی یارب بودی رب ات هنب راک ان بط یا مکحت نالوا |
 تیولوار از هللا حر اوج لیسطءهبو + انته ب ایصزا:تلغ

 rE اطلس ن اک سود نف ودیا: اطا
 | لیاموزو 7 افترا هتزازو هنر قر هل وا یفط انبع یظن هیتخشا 1

 .ناشلوا لبصفت هداوا دلسج بودیاالتعا هل بقا ل رھ زس هل اب
 | بولوا هرد اا صو نن و لزع ثخاباههلا راشم هه اننظ پایین
 ۱ .دنو ادخ فط) رظتنمو ميقمةدپوکناتسطا بی ق بسم جاوا

 ۱ احا هلسیغ اش لبا جاوز انشا یزازو نکیشل وا ملتع

 | یرلردب و: < .یهاس هاسا یصنم هدست )7 :,یدیشعلوا
 ۱ زا النب هر منا هشق اتو هر اس هما هکم فی رشیک
 صو هلو لاح .یدتلوایه از هضم ارب یه اتش داب

 | ندنرورخ هام جاق ربو .«عو اتو زارا هللا یلابا هن داو - حعفتو ۱
 | ذذ هنسسربو < نشور یخ مشچ هبا ینللصح نی دیا هرکض
 | شتتفت كفي ایقشازس وب بونلوا هیج وت لابا لوط انا هنکي
 | یدییشلواب نسعنسم یمدانخ هلشع رخ :سفنلاا هنلاصتشاو

 ریبصوت مدنی اد وبع یکی دنیا بلط كنانش اب یطصم :قببسا رد
 ۱ هیکی زاید و لیرع نادنیصتم دلیل هدازا رب دکن ءاش هنکم دلا

 | دت البا یا دبلچ ندمصک قۇ بو دیارییشت

 هدندمزاو



:۳( 
 بس - و

 ناو هذننور د هبصق ندلوا EE ڪک یک وک برح شنا زونه

 | نیلا ر اتمؤ: لاف هبادعا فرط هیلکل اب ان هپ یناهندهعا امر

 .كنشو تشخن قصا تا اسو زاد هن رخ نالوا هد هصف لخاو

 یکی ناادیشب یربغ ن دنراکس لب لاق هل تنج تالار سو
 دا ۰ انس نالوا هدنتش اب كن اش اب یکسعیس بویلیا دیک د نیا

 تر دوع من هنصق ر اتان ن د نک دلبا رارف هفرط رب زی از ایم ۱

 تو دنک ایاعر هن وخ نالوا هد هبصف هدق دلوا تیبک فف اوو

 توو سه با كل ار دا ی راق دلوا هدنس اسع.دا كیا رسا ید ,

 كار دبا راب وار اک كرو . راؤس هرل جا نالوا هدن راک

 یودرا یکحاشاوه هد انح نالوا عقاوو | راذکه فرط وزب

 هداف زط وا ندا.دیفت هب ادعا "هعف ادم ی دلبا راهشا هن واسه

 رهن ورد هروک ذم هیصفو قیقحت نش د غي داق ادج او ص
 با مہم ود

OG > 

 قش هدوب و قالعفاوروپفمر واسط قوس هنفط قالغا: هرکبضا ۱

 اشیا دم تازو ناسحا ) یدلیا رو ا یر وکیل |
 هدکر امه نالوب غ وقو كن اسم یوم ( اشاپ یلع نادانی نخوا
 .هتخد دلوا دوشم یرلکج دلبا دوهج فسح ناکمالا بس ۱

 دی DREN هر نیو ۱

 لپا ترازو ین و ک ی راتب نه باوئلوب هدننب ب هعفو ص ال,
 ثودیحو تلعو ثعاب هن وکتمکح یس الا نبی رل وا

 | نکسشعاویم تاغ ی دلوا تلاو بس هند او هقوح را

 دل راشم (ایشاپ لع جا هداز اش ان دسلحا لک دشا |
 صف بودیا هنر هعود جافرپ ه هلا ادع | ن الکح هنر زو ا

 نولعم نشد ندنتلوص فیبسو +. بل اغ هد دعفدرها لا قح
 | یول داملا غ اد: ...داسف و هتف ةبشیدنا بزلوا بر اتو

 نڪ رم ی اج رباب با نیلسط ینوب د غ ایا یر زدن نالوا |
 ف ىلع قفاوا غالبا هیرر ایتخا کیا بیم او + :نارتما |

 | داخ دو هل !لوبف مادع ید هضب دنلوا راعشا ث دهبلا راشه
2 
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 سس دو سس بس
۰ 1 

 ۱ اند ید ادا 3 مقرر
 ها دل تخم سل وا ننگ رخت خو
 ۳ ایه یودراو : لا راراغقا |

IYE TP TEنوت او وپ  

 انکی اركان ق تو ,هخ اش ب۰ لکم رکعت
 ]| الا نیت رملمح عظعا رندتص ةر ك ما خيلو لفو |
 ۱ یون یال هبا یک ۍابابشب بول! ی یش ۍاول هو وضو |

aتحاقا نو  | 

 | ابو تیز و HR لار ۱
 ]| تجار لیطصت هلزکر دف اضبووببوریکه ل لصف نتکز به دنا
 ]| هیدرتللع هدر دىت وب دا ترس هتک ر ایت ھ تنا اکو
 ۰ | ةد يصف ناوود د نوطارلسا ارد لبو لغ قلب ناو تج
 | اخل دلة ۋ نا دخبر فب رادع ةا لع تفت
 | بک زا اسو اذ و نالوا و ومان هدیه فهلا واک

 | تسبلاو یوط ایا ایا ناتاسزآ ور ادضا یرجا لانقیا پریا
 | شا یجاهدمیحمو :نءافشذوم يللا هو اهدا هر ییف |

 ]| عقد وا ناکماتمرباذ جر اخ تکاب دل اخ وب لولاة م د۲ توا ۱
 راما تع اطا با تاواذبتعاوب ید وا وع ام او < اینا
 ]| طووخ ع دار دهز ویتلا [ زینب یا بدن شاش ال وکم رب نم ایفا |
 ها وسا هه اکسن یامالعا ها هل هطشاو ولنالغب شوال |
 || دز نخ و نوت ت اقا هلذوفن با دوف کلا ولو ا حم اقف |
 | مووصه هنر زوا"ضالع یوو ضفاوهخارفووفخ تف رابع |

ret E1 ا  

| 
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 | یس ةفواع نابکسو انش ۳۶ ندنراکض دا مالعاوهدافا اش اب
 امامنا حلب تنگ و هشورغ كس ز رو هنفرط هلا راشم ناخ هل مان

 تکی ح ) یدنلوا مار کا هلبارفاو دقن جد هلاشاب رکشع رسو

 مرکآ زاد رس هدهفناس رافسا ( یغاطاباب یاتتشع نوپامه یو درا
 | هدر اهلوا اضتقالاب بوب الشق هد هن اتسا هدنافوا کاران اشلوت |

 هللا سا بفوب یدیا را زدیا هج وت هه ابسو دنج هاگکع هک عم هن
 | ی راضحا ریاخذ «رللحم ضب هجنراو ه 4 اتسا ندنس هی ناخ |
 نايتس لرش اہم هدم یریهطت كرب اعم كولساا بعصو
 دحر كنعد ی دیش وا رامضا هداسور رطاوخ هیضف هلو

 كن انوط هلبسمح یس ادتعاو زواج هرافرطورب و یمالنیسا هبیناق اخ ||
 ی تسلسو .نیحامو ص القو لیثارا هذ اا اتشمهدندناج و ||

 ]| هظدالنورکف مرک ارادرس ینخددلوا لوا هظفاحم ندنمشد دیک

 تار ا شاو هد افارب صتاب هب یر ا رهس م دقک اخ تيفيڪڪ هلکعا

 نسل نالوا دقعنم صو صخب هدد ابعس هن اتسا ءایش هغي دنلوا |

 ی وف اتو اع ی ردارادلابجاص بینا هر کا دم هدئر وشم

 یاتشم عنضووم هصعشم تاوذ نالوا هدم السا ی و درا هرزوا

 هاب هنب یلک د لبا ءا .ینک ودا باوص یار قملوا صیخرت هدر ابتخا
 دن زک هد هلپا هظف اش یرادح سو نیشن انشم هدلحم نانلوا عجزت
 هلذلوا .دو رو زب فیش نوب اه طخ یو اح ی اه نید یادعا
 || یلکرایضعب و نکات یل نالوا ,قفاوم هنن اوه سکر ه

 هبناچیه یغاطاپاب هرخالاب بودبا بید نفرط هناتسسا هلن اب نساجم
 ربج یتغیدلوا بس انم هند اا اتشم هوح ولا لک نمو پرافتع
 قوس ی هانساو هنرداو جرمن یراضم ند لود ناهاوخ

 ید هتسا رب دابا عین هلبا ه هزم لبالد یی رلیار كل ران دبا

 ینوکی ھت وا ك بج ررهش تواوا رڪص رارو یی ولوا كن هتسلص

 نوکربهرزوا نون اف اشاب یلانوفو مسمن ٽڪ رح ندب اسب

 هبا یس هز سلس یسبضعب كنقلخ ود راو م دقت هرکسع لوا ۱

 كا تکر ح رصحلا لع ید نوب امه یودراو . .تع ع هفرطوا
 ید 1 اع یر ادسص بوط ندنف رط نوط هاک ات نکیآ هرژوآ

 ااا هدقعر انفرک یکرح كنودرا نوجا لاوحا راب ساو |
 مالسا دنح و مرڪ هش رزوا ص الف موش ناثد رکم ب ولوا

 ویروس عج



 د

 وبه كنب لرب اس ینلخ یم وبقو د راو زوله ېپ ایه یودرا
 هیاع نل ود هل تماقا هدنسېلاوح صالف بولوا دیاز ندنهلخ

 دو ۍظفاج لد اږاو هباقو اب اعر نالوا باذن هنف یط
 هبر اح هبا نمش د ایضتفالا یدلو . هرب ا هلبا اسش.اب یدسبع
 کلرک یم ری نادغب هلعلوا هراشنسا باپرا بوضتس یمرسخ

 ی زوفط نوا هلروکدم هامو . اسکحا هنو اّیتسا شود یملخا
 اش اب هزاباو امسا هدوصقم بوص ن دنرزوا نیسجام ینوک

 اشاب دمحم فرصت ك الشو , . اش اب هللا ضيف یسبلاو یلوطاناو
 ۱ 8 راشم با رک اص درج وم ہین هیاد لب لج رک باھ

 یتهعکب ياو تعواطم هارو ما هدلاحیه ب و راو هذنیعم
 رادصا قش هقش هرب ره هدا یزا ایا تب اهر هدااو

 ردنب بن اجزا ترمسمربخ دورو ) یدنلبف لاشتمالا مال لاش
 یرکسع یسردننب هدنبفع یفدوع هیانشم كنوپ ام یو درا
 ول وقسهوزب نهن مه تار اش الع ج اطا «داز اش اب دج ا لک
 هشبل هب نالوا هدنسوش ر ام هلروط ےل ولهل ندیا داتا هللا

 قاقزساو یپسو تمبنغو لفن لبان بودا ریهجت رکسع راد قموپ
 ب ولوا نددنس اب اعر :ناد غب ۰, یدیا راشعا تدوع هلبا.امسا
 كرلندبا تعو اطع هند یادعاو تقلا ةيهبلع تلو د

 قفلوا قاقرسا یرالایعو دالواو یقایها یزلهدس اف ءام د

 هل وق.وا یونف نالب ریو ندرونا عرش لق هدانئاو هرزوا
 يمالسا لها بولوا یعوعص راش وا دابقنا ق وط چ ن درک

tdنالوا هدر دنسب هلب دص لاوحا عف انم قوس همه دو  

 يصح فرط نخب ذلوا ناسا هبعاف طاضو نا کاما

 || ددنف كني ی ركب یخد نمد . یدیا رانا نالعاو هع انشا
 | هدی یکسع مس تیعدو روهظ ندنفرط وش راق ردت هلبا زکسع
 .هفرطوا هلل دصف مه دن یی ادعا رک عج ند را رو الد ندا دش |

 هتنبط دب نشد ند فرط ید ناشنل اف ناق . بودیا روزه
 یبفاو كن هل انة قف وا رستم برضو از ؟هتتخ انا
 كل وخ ر اف ڪڪ نالوا ف ویسلا سیب بو دیاری بن همی "هکر د

 مالمارکسع هن فلوا زابدا یداو "داد رن یبک هډ راوذعغز
 | یکسسعسمو تادشپل ام ن اخ یراق دلوامالج الم صز راتلو

 ى

 اشا
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 اوا دام ولجا هنود از دنا اب هب ی دنفا دن یخ بم و

 ا مار ھهج هتف یو هوا و RF اف

 ب ولوا + < تخف تم لیلا للع طب هاکت نسب هقرفتو
 هرب یصنعشربو ٠ تنصخزو «ن ذا لب یصح زا لیناستو لادن

 كن اشاب درب رو ىن اوت لا غول یدلیا تمعتر هلبا لیکخ یت

 |یزگیرع بولوا یتکو رادا تنس ۍواغرو لاهخت هد کلا

 هز واع داما را هلا مزڪآ راد رش هرادصاا لقب ۳

 :كنوب ابه» یوذرا .(نادفب وکسع ران تلف ا)تیدناوآ زب دن ماقا

 .سکسهنم هیادنعا یت ص هب ی انسیاو قلحتر ندنتس هد ناخ

 هی دش اع نوت اهادقم هلسشسخ یرام وعمه ةندناج ناصر

 قد روش e ep Se ین

 نامه نس هبصق شاب ید ن دۆ باتتشو مع هدنف رط

 فن قحا قدشخو سم هنقاطاو ل اخ دا :یبزکتشع بن ولو ۱

 ی ۱۳ ی ۱

 :gS ا یر ےس اردک

 و دو
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 ۳ كاوا ۳ اشا :بوناوا لفت یدنفا یشج اف سن

 ن دەز دلوا ۇشۇ هلا هقناو اکو قو رع هل کد ءوس هدشیپ ءونس هد

 ۱ :هدنس هبصق قش هلتییدقر نتراژولو " ژیدکنو ل لغ ءا هنکیدلبا

 ا |شابو قدقام هنزل یخ ی ابھر نا دب زا کاتا دب

 ح ۳ خش لنا_یصتسا یس هدونو نادنخب ىلا يسال ندا

 یلص ید هرخذ ندنشان هقشب : ب ندسنکیدلیا لاحغشا ییاباعار ۱

۷ 
RT ETTارا  

 ۱ یبفو هلبینامازفد نالوالتعم ۰ دیم اعر لکط اولاد

 | ید یی اشف هلا کس لاو مرکز ا

 || ةدناض رح نبا یستص اف ودرا فوت ۰ لوا موش بد 9

 تم سم خطر  ۳" ۹

 || بانرا ضعب هتنغب دلوا هتسلاوخت صالقو ل ربا ادعا .دصخ
 ۱ خب رافت لاو ار راي دتلب  لیالدًةماسقا فوقو
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 | تلصموب و نیمن هلی رکسع نال وا هدنعم كب لع لیضحم كباج |
 | یکیدتیا تماقا دحصل ظعار دص هرکص ندقدنلوا نبوت یخاد ||
 0 دفرطوشراق هلبا راذک ندیم یخ انیاو مارا تخرعفر ندا

xثاداوح صعب و اد باکلیدبتو ی وتکم من ا ایلیا اش نصف  

 بثت ناد هزوک ذع تم دخ بولوا میطعتم دعو ندنتشان را سفن |

 یزبخ دنسح دیلملا هفیلخ شاب نالوا یبوغزم كن هلجو "نیوتکع||
 , بصنیپاک ادخهک ن دنلرع یدنفا مه ارا كجوکس ید یدنف#

 | نوک ان وک لغ هده ار لالخ كب ناهلس نالوا ینیمآ زف د, یدنلوا |
 لوغشم هلبا د وج وربي دنا بولک هيڅ اسو انوذأمو + هتسیممد هلی
 | یولوا هتبسکش یر یارمساننیم هلبا لج ۲ كاتم هک ان نکیآ
 | روا هدنراب هلاد اسم نافرعو شن اد ن اتساکیاراطع لک وا
 | هيلا یومیدتفا ۰ ۍدلوا ناشیاودیحو باب ران اک هتش زکح

 | لضاو تیارد یالنعم حدف نیاسح و .تفیمراتعصم زات هک |
 بیادا ور ه اشک و تقالسط بحاص ییاوکتعاس لازم رس
 بحناض ضرب نا انهخ ج اوخو خب ذب نک قن ور ناب ظح ان
 | تینسورآ تاتو للوهتم یدبابعقو تالغا« دیا نان
 | یدتیامن ردندنرانا لج لزغو رد نهاظ ندنرباثا یس هط اتحا
 احا هجو ندنزوپرابا ب اتع ' رلکج مسو کو با نوچ لوا متماق
 | قدوضقم هرهعر ذکر و زوب كم رتتسوک نی زوب راکش رک
 ۱ ن دیطوط هن نادلللب ةن راک شاک لتوضفو زان لوا نی اقن«نتسب بو دیا

 مس

 ناک یشیلبوس هل هدنخ کشوا رلتتکناوا  هدنشلرکع مزب مدننشیآ
 | راک قنابل انت < ال ان قانشغ ازدیا دصق, نئینح زدق خاو

 | فر ام یس ةن التقط زاب ی یلدا ك الیه .راک چ ق ملب راشاپ
 كناکذتن اوخ ل :نکصشاچ هک دلک هلضو زا یو کک دادن
 كناهروهشم هتل یراسخدلوا وادرپ هم هرجا ماتا

 به یک نسل ابد ر «اردیراعط هداو ید یاسیا
 و دیمانشتایاالا كرا ورا ن ام ا ر دیعاننتسم هوب |

rs ie ras meu e س 

 هلل و
e 
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 تا هل تط او اغا رادملس ندوب امه فرط ۾ هرکص ندنوب

ا دیس جد یسهطف اح سا كزلر الا دوحوم ۱
 ناک فولو

 ىج اسی او مارا تیانط كف ندنس هید ناخ دنس هغ كەر خالا ی داچا

 هت وؤل بو دبا بش نر i زاد رس روضح یراکح دتنا ۱

 ا

. (EV) 

 التك غشا رز اروم دف شا یاس المراد هیزخآ
 ی دل رب و م اجا هتروشمو م اتخ هسلحم بونلوا نب سعت یصوصخ |

 ۲ رسارس هک هبنس ت اه رشت نالوا دوزو ناسرفرش هنفرط ناشبل اع

 ندشکرو رب شعسو ج وع رس ع2 صو قبلفو لروڪروع“ واق

 اعجابا هد :هیک ا زاد رس زوضخ ی دنا تراسبع

 یدلبا دنس یق وس هنفرط یسو درا هرکص ندق دنلف دننفرش

 هدننس هب د ناخ( یف دن ادا ینا نو امه یو درا تک رح

 هنفرط ی د اسا ندنش دلوا منت تهاقا هلبازب ذا هوج و دوجو

 هنس هظفاحم ساب . ی دیشلوا بالا بان زا یایاوص تع زع
 هص زور بوناوا نیسیعت نیما ل زت هندیعم اش اب هز ابا نانلوا نییعق

 هنعدو .. میلسن شوغ كيب شب یرکی هی دب نوتا تاوقا عی روت
 ایرالاصیتساو ذخا كن اعد نالوا راداوه هل قافتا شا جتوداب
 هدنس هپ د ن اخو دیک اتو هیت هنس هدوب و نادغب و ههلار اشم

 هنس هب اق وان دادعا دن : نڪو هسراح لرافطوا ید یرابانج

 هرکص نددف دنلوا ببطن هلباتایفتلاو شز او هوجوو " نیر

 هجوم انس نش ی دنلوا م امز تای صحن هنفرط

 | سهت* یرروم اه درب تدشوسعتم یلقن راپ وط ن البار دنوک

 بصن ی رار داح هدام تبع ایم شب هنس هبد ناخبودنا

 ترجا هنةلخ ةلبتفرعم كب ادتک رو . . ثماقا نوک ترد هدم ما

 وک ذم موم لیدی ته یرلوط تقوا نک ناور ی
 ام یف اموب ندنغیدلوا یس ا تفو كندور و یسافسا لتضرشت

 ِندنغب دلوا نایاع یفایغط كراردمراو : ناو ارف یادش كن اع سس

 ناوتو بان ناویح سنج" تابسنا ع ین هلبارب اخذ تلف یربغ

 مرط سیمان ناذتسربغ نمی ن ام ضال وا
 | تورو رهن خرد نوفوم دی ر وطاف شوند رأي دلوا ناوز
 ندنتدلوا ع وعسعی راک دانا تلع یاوه تاشو ., ' تماقا هدنرت اک

 ایس هد ازا كي نه رل روم ام لوو + کیک یراتمأفا بانط
 سس سس ج

 اف اف
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 لا لسد یف داهجو تواخرو نبج نالوا هدیرکسع نکینعا دصف

 تب رلفدلوا هدنسهدارا . تعفنم بلج اضح ها باهذ مدع هنکلشم

 || هد قالطاو ككاسما هلیداهتحا لاسلا تس " تنایص بو دیا قیفح

 لس لح ینسپ وانمو . لج هتنضو ربتقن قلخ یروط یکیدتبا ادیپ
 لتح یغ امد كموحیح یشان ندناداسف و رطدلوا ز دنا لفت

 روما ه دننتسهپاد نانخ بولوا لتعم یدوحو ندن راعوترغو

 هدنامردو نجاع ندت ورهلب ی هبا ويد ځاصء رظن عطف ن د هب نفس

 هضدغدو . افعتتسا لب ذ ثشت هعفد جاق رب یر ورض بولوا
 فیسلاب تع ۸ نمو . تقاغ یدلبا اجر یصیلخ ندنرادص
 رذکن دننس ءرطنف دحاو تولاو بایسالا تعونت هربغب تاع
 هلا وات . یدلبا رشح مزنع هللا موسقم قز ر ی افیتساو
 سلجم دقعو نوپاضهیودراب ظعاردص لوصو ) هتاسنع
 تروص نانل وا زرع هدالاب یراترضح مرکا رادرس ( تروشع

 ناخ هزکص ندتعاس شب چوا بو دیا تدوع هنس هب د ناخن هلا
 یدلوا لران همايخ نانلوا بصنو لصاو هب ودرا جد ناتنلاع
 تاود ناکرا راسو ناربم ربمو ماظع یارزوو هبلا راشم یسادرف

 نیل دوط رم نمش دو تناسل كيت لوا ند هلمج ناخ بولوا عج
 نالوا نناقاخ تکلع دیلک لبا دانجاو اس"ور زدقوش ندمنڪکو ر

 یرب ره قر هلوا كفنم ندنرب رب رکسع ندمروکروزو رت نبتوخ
 ر دشعا نال انو نکمغ یب یسلوا ناشیرپو ق رفتم هف رتطرب
 یني دصت یناخ خد مزک از ادرس هد کک دلیا طتسب مالک
 یدلبا قیلمت هردقو اضف تشم ی هه دم تلاح نال و عوقوو

 | اشا دم ج هزابا یتسهظفاسحم كتسبلاوح شا هدهار یانتن
 عاص ردنب تی راربسعم هولپ وهو هقب روص هلسبرب حت مدا فن كييو
 هلبا قلبشاب یج ویو  هبننو شرابس هکب یاسح یساغا لوق
 ه دسلح یرات رضح مرکارادیم ییکیدشسا "هیوتنو عفرت ترد
 هدنماتخ یرلکدلیا ناسا یخحره یقروصوو ناس

 بونلبق . نایمرد یراصوصخ تک ر حو ثکم كنووباصه یودزا
 هلغلوا ربکرارف یلاصباهب یاسا اراپ وط رنک مادقم نداتش لولح |

 یلوط نا هنس هظف اتو دارا ییکرح هب یخ اسا كنغاج وا ی وط
 | سبک رج قو ین لب رك قلا اب فا نم یاو |

 رج

 راد هن رخ

 n جا
 س
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 4 | نکیتفو بایه دا هيه وتعدو لزع هل تا اف قلع نانلوا

 یولهفم... لدنلطاب هنادیتشولو نمت هنافا نم تیپ ام تولا
 بويل وا تاج ن اهر ندلجا ریکناس یک تشد هرز وا |

 هارهشمراعو مو دعم ندینسه زیاد هلبا لرا تشون رس یاضتعم
 تامادقموا زواهشم هلا طخ تدوخبلا راشم. یدلوا مولعم موب

 شاپ تولوا وجو ین ایم قران ایا 8

 ا ما چالو یوم ی 09

 لوبقمو . رامشا داشنالیم اضع < یدارزورب قالو رد
 هحرد هداشا نف هقشب ن دن راک دلکح هديا رات! را را ر واوا اغلب

 نالوا ه دنمان  لابخ نئلکو ,  لیقو لاق هتسراو یزدادعتسسا ۱

 بتا هلا راشف ی افومم ریلی یا قادس ی

 .تاعر ظارفا هچورپ هپ هنیکسو راقو نالوا ندناضتقا تیشب

 مین رامعسا نفناز یار كفلخ هلبا یبس تمه ولع بودا

 هلکعرو رات ڪت ختا انس لار نیو نو

 ناو د فالتخا ییسغ ندنکی دلیا نوب هتسد واسطو ج۵

 ب ویلوا نکم تلاود ٠ه دعاسم هل اطع مومعلا ىلع كن لخ هللا

 هدهاشف,امرحو ساب ند هةن برام نالوا عن لوط ارصح

 هلا وزع هند نج عنه كهلاراشم ینرابلطم تلخ راتدبا

 قالطا هلا هطلاغم هیش هقح یازتقا و یواسم ناسل « دنقح

 نږ و ظن مند یخ هلی ,قافا راب ںھش بض جو

 .طلزتصع ناماجییفرو رع مس كهللا راشم رايدر دتا قاهرا

 ! نظا نسح هو دن ڪک هلتہج ره بول وا ی بانه تشد هدناشد

 یدانتسا هنسساعاوصیار هد زوما ضماوغ لحلو یدافعاو

 اد توکل تام یون هطولخا كما وع نانی هاظ نکا راکرد

 ة داسو سان ناسا عطق دمو زاب هنوب امه بلف نالوا كلاب و

 یعاو دنا كسابو هشیدنا نالک مزال ن دنیهوت راک زوز نال ذ

 راز د دتنا ری دنو هک شم هلاوج هژوقو روس دوا هلی هدا را |
 .هدنفح تولوا ماتم هداب ز ندنساب رفاو تاغلعتم هم ونه هلا لاحوت

 هدنزلت زادت لیا وا. نال ەل وا اغا نار غز اک
 | ذوضعقما ن دقافناو لذ بولوا ا لش هلن فک سب هققطا یف

 یعاو ضي سم یییرکسع فباوط هبا رم ضو شه ما نالوا
 سس

| 

۱ 
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 ي لا ماظن نالوا لطم یبلنع راد یم مدننا رم دنه تلد

 | 4 حا ههبلا یوم ,ي را ردپ كلج رټ بجاضص ین ر اپس: نہا ےھا
 5 بوبا ضیرد تفاوت هلی ۳2 ر صیوقو ۱

 ر ر عو O و رج : ی ا فرات 3 |
 هبا مابا هدع |ےسمو عا جزا ركل كف ید لبول ٠ هدنبمج تەش
 باوچ نند یا دلاو .. شن رلیدلبا ع ارش تل هد هدج ياپسیح |

 | مزاف روش يور +اک ان نکبآ دواک هرمضع ار وانا تی ۱
 | ب ادیت یک تایسارلاچراخز عجاوماو کما
 | نکلا ره الت ی ز هنامآ ین فلوت. ۱
 3 ن ج نو ندیحانلوه هط رووت ەليا, از ناجا |
 || نریم ,:یدلوا نابصس باج راکت کک هل لوشو رصنو ۱
 || هلبا میلی دن یاری رج یجیابلوا لم اجور. لصاو هیات مسا ید |
 0 كيب كلر يفتا ىتيإلا هک یویغ نډنغبایلوا/ لبان هت است ځ اونا |
 | ناموا . پولو ېړاډچ ات تربضخ عبط هني شوخ ېزانترو |

 لی 2 یب وکم نالوا ابن هویج وا لک نم یتا رافع ها عوج
 || شع. یب شما وا قارشا ناق رو ::یقاسطا نست الخ |

 ۱ یلوا طبخ هلبا ادفیلخ شان نوک توا كس رالاید اج
 یکلیج وتکع مظعا رادض هدنزفص شب شقرو > ی.رااکماک تاقارغ ||

 یرکی كتی رف نکس شا بولوا یراکحژ اه تخم ر ادتهذلرآ

 أ هتسابر دن تالوا یاوبد باک ب اورم یاضقا نوک یصکیا ۱

 1 ارزورتفد .لخاد نېم اس مآ هدنس جلا یدووکذم لاو التعا |

 ]| بولوا اغ ڪڪ اول شما ب ولة نزغاډ هبا یتالصخ هرومو یبقرتف |
 | دقو شا دم نوسوط یزد ناموبقهدنناش نایضکس |
 ۲ جم هدنرورپ وداع ود روما هباوست كد هیکلک هب هب ااو لیک |

 متجها اط ن دا هدست اپی وت موقرم لاسس ب واوا لپ | |

 ید زمان ټو ڪج توا كين عشر ناکیو بیرون یچ اهن |
 چاق .ی دنلوا رق وت فاش ورق هلا ناتلایلع تاطبلنپ هاش ۱

 كنب رج الا میر کیا نایکسو :ماکب هی لابا بل هرکص ند ھا

 :هیوفيجهنمپولوا ۾ افا .هپاشاپ ةزچ را ړم ا نوک ي ی 1

ا ادب ر دص مردنت ؛ هرچال ي 5 ۱
 رج :هدالاب :یدلپا ميك 
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 س ا ا اک

 EF ل شن هل یو تو دی تازشا هتنارطا تروض ۱
 با

 هلبا هد افا ی هنضف هدنلولح ةد جاقرو لوز ةبارش هلا

 دتبلتو فن نطو لوضوع هنساصا محرع یروقو زوتتقدوا ۱
 نطق لنج موقع رنش بم ها كلام ی نره دیشب ت ی تعو ۱

 لاتصنا دیا تلواد :نازاکتناما ی دابا ملتو لاتضنا ةت اتساو أ

 | تعسو و ادمان لبا یکلیعلیا دنه هیلار اشم منوخ زا هر دالا

 زوتوا زود كب كناغا فسو ج اسطا نالواراکح زور زہ ةلبا لا |
 تن ولوا د وجو ل اع ی ارب هح اس ندنکنعاب بلص هنسشخ رات تلا

 ملا هدکذلبا ضإعاو رهاوج ربو . ضاتیْو داوس قرف

 دافنالا لع اتضعبو ةلبأ ییععیراردب اضعب ق داتهنشد موهت ||
 ىدحت هتعفد نب هك هلوش . بودا -انففاو زاواغا طة ٠

 ةزکض ندکدتا جو ج ظرف ظاقداو چ ءار ناوخ ۱

 هر یردن ندا تراس و یرکادوس هصق هدنح را یا ۱

 تی اع ونص هلاربش یدنه نادلب ریهاتشم ردق هام لاو " قس دن
 لاما ةر هدخ زدن اکی ن دکح دتا ظن قیلعت هشنلا قلاخاا

 هن اتسا .نالوا ل امالا س لادن  لوقفف دوع ناكا

 كن هنجرت بحاص بوألوا بصق ىسحليا دنه یداتنفا ماقتا

 هی EBRA .لاتقیذو رکناوت ی یرازدپا

 يوا هف تا برا تلود نی کو سرو ۱

 قف وت رطخ تلالدات راب دلبا اخر اه دنه فرط ع نع ماعز ||
 یدنفا مل اس هدنل الخ لوضو هل نح مان دابا تروا ندنمیلقا دنه ||

E 

 | لتیجت هت دونع صحت یتوعد تویلوا بغاذ هب هاقح الم هقش اب

 | یتومصم و ی و نا هب لدتسترون شنل ||

 || رمتنس ه اک- هلبا شن شاش وكت هنفسع راع تو لسیلو لارداو مهف

 || هدنرورع تدفوآ" یاری الف دکل نزلا طرح

 || بس اکسلا قرخ زابخ الا نع ها ا من دحو و توپبلا ساتلا مولاذآ ||

= 

 مجم ت اہ
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 | هبا تیعچ وب بولا هل یم ودوار ليصل تیز

 بولوا یراوش هدنپنز فدص یدوجو رد هلیدوغ وم لا لولحت |
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 بایفرش هل هعبنم تمدسخ نا زادملس ند زی رش فرتشلا عیصتسم
 قرقت هنتس هپد ناخ هلا لزاشمیطو نیترات نما دم نالوا

1 

 هللا یغ نولع نک ملاذا مطا کیا شخ دقوم تاوقا هرادا |

 اه یش هر زوا ینومقع هداهنجا هلع ین تام لواف قفل

 جازم تادنحو لا با هبنافمو صن افن یادم نالوا ریکذاعو

 و دنکخ هلا هعاشاورشن یر ریه جارما خدع لا ما و

 : اخر نادنرب كلكم یهبا راشم ءاش هنعد دل وا نبق معس لنصاو

 ناچ كن هوخ انشا مام فو ل ابق نسا ها هناسخ مع باب

 «دنشفخ ى اون امف متو ها لیفت هب هوا ناشلوابصن هدننع

 هم هت رخ نواسهیودرا دوهو اشا نالوا ېم تسمو لام کا
 اتشاب نیما ذج باسن ردض مادسعا ) یدسنلوا لانخ ذاو لغت
 :تشپت ندنسمارحم اش اپ دواد هلا نویانمق یودرا هيلا راشه

 لر دبا تبغر و شز اوتر هام ق یرکسع فباوطو اس ور و
 هدلا وحا ةف اضف بو دی تاد وغ هنت هند ناخ ندناو هر دش

 یر ادرس هه الو راتف»ا ااو عضو نواف ما فالغ

 هر و ارب ن E شع انچا راتخا یناوتو روف ام ةرذ هدرکتع

 نشونباوخ ۹3 هدنکحرادت یراخذ ةلرکسع شه اع اغا عاعا

 هو سرم تو او یتنندلوا نهاظرب اد تلقو

 ۱ وب یشاب ندیادع کنج به یکنحب بولوا اتفح ابذع یمهو
 لتس هن اسب هربخ ذو ی رالمخت و E رکن

 نتا و لاج هنرت دن ءو كهلاز خف یر رایفو تنیع

 بیذ اک ی رف ضخ دابا ل وقت لر دیک و ژ واع نا اف

 زوذدعم یاعز ناقاتخ هدزوهو بضفراهظا فیخ اراو
 روکذ م هدتقح قر وهشم غ رضف عف دنال دهاوش بل ایلعو

 هليا قبث ت رع هر هه وتد هيلا ر اشم كلا لغ ء ا یدلیا

 ۱ بو دیا قلتعت هد ارا هنما دعا هدنتن الا تک ر > ندی تا

 نیت هت طوب هلبا اھت طخ انا لساخ نرش یاب ج و
 ىج اتسو ةترذا هدق دلوا فراق هب هت ردا ياز اشم: بول وا
 قا رطو هدافا امن یی بصف یاب یجوق انآ لیع هما یتتش :

 تعاتس خاقرب ركض ن د ڪس دنیا * د امار اششات ال اب ینعادعآ ۱

 لوزت هیرتستاق اللایدلو .باتش هل قتما ات یک اسو ندهقاس
 حج سس ا

 تروص
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 اجا بول وا سوسفاو قبح نآتسد هلا ران هبا ور مرکا
 تربغ هپ هعلق هلطقفاحلبا عابنا سغنلاب مدنكه سلوا تداع همنا ةعا

 | مزب رع ناحو تباور هنلدتا ر دقت هن نلاهدقح هدتتسم یارو و
 مون صوت

 ترسح زپ رک شا كل هيد مدب رانا تنططس رب رس بح اص یا دف

 ۱ هرخ د رادتمر و هناخ هبح لمکعو بوط هراب زویچ وا هد هعلفو

 ملف | ر دتص یس هک هبن شب یم رکی روم هام هلبکز

 | هنفرط نوب امه یودرا مهعجاب ماظع یاررو راسو یراتر عج

 | یدابا ملت بئالب نیصح نصطواو نالبس یبک رد لس

 هدق دلوا مرکب هی و اک زبم ماتم دوم رایدلپا ناکدب یادعا |

 مدح درک انی اچ بدا كنوخ فوفو باب رار ابسو ناخ

 لا ماجنادب رافک مالسا - رج ورپ ندهام نشب جوا هلبا هد افا کج هلک
 ترغو ر وتف هنر رادتفا یوزاب تودنا مادفا 4 کنج

 هب ارخ هلیدع تولع نی ءماق صیلخت بودا نابر ط روصف هنرلتمهو

 یتزاول و تام م رپ اسو رکسعو ظذ او ریمل ی رال فرشم

 رارها ندانوط ینوبامه یودرا رکص ندک دبا رب دنو بیت
 و رود رد دودسصم ند هبررخ تلصم قمالذف هدساش لحو

 ینیدلوا باوص صح یرامالکح دیار اما رابتفک طسب
 بنا شک ات يص نئرخ جنا تواوا ت اعل اع ردص مولسعم

 تدوع هيو ري ڪڪ هلا ثانج رتو واع ياا کا ا كنح ردو

 راحانو اما شخ 4 وا ولت حان هکلپ وکتفک بیس سالا نیب

 ارغاو ضب رحت نویابا اسسارکسع هیوشرافو اشنا یر وک
 نی هوبشوبرد_ةو اضف نکیا شم ابا روصق هداضهو دوجو
 را کدتبا باکترا هدرللولرکل لاه جو روع تماشو ارجا

 یراب یهش تر راد دورو ) یدلبا ارجو سا داپهروفومرظ ۱

 هجماو زاو هگافو یصالنسا كنس ةعلف ننوخ ( نوب ابهیودرا

 یس هبلع كندحوم دونح هللا ییییعت رکسع ا ضعب هنیراف ط أ

 هدنم ند روعوا ءاتش هنغپدلوا نواه سر هعماس امد

 هر وهط ٠ هرکص ندنوو تاسف کم هتي راته دخ ن دیا تقس قنا

 هلبس هدارا قلواتااغ قوش بس هنراتمهو مادوا ك

 هناس ۶ ور و ارزوریاس و ناخو مرڪڪا ر ادرس هج ءاٽرور بج وعرب

 ]خط هب بارک یاورادق بیا ور



TITTY CYTE ۳۳ ۱ 
 | اتم

 | نارم بول وارعتتسخ هدخز ود راترفاک قوخیفو يک لاحون |
 | ید ندنآشنو .یشاب ییاتروطو یس ادخھک لوق" دنا ارغ ۱
 | تنج ضایو ضا مزاعو تداسهش هیتر نیا را هسک فا
 درام ندفطورت عراد قهرب لس دحوم * دز یاد زان دلو

 | در وزب هلی دب ىش هقناط زات اتیرادقمرب و هل[ راز اتبموط نالوا
 | نوقخ هتعالشز انک بیرضزب جد یسنلاو لّوط اناو. راها
 یوی د رو رخ هفزطوب ناس يقرا -یدلوا راتنس دز واذكر کش
 و بام یاادبعا نارکت دن رازوا مالعبسا نیعا لیضح
 نودا مان ھام یادراو ھا ی او لامخ ادم نیو
 |  یبارمص ورا ادعا نوخو كنج ران دانشا قع اسس تلا شب
 وتهنتش یرادسفعرب یاد ثم حات تارو یو و فرکیمش

 | دیدن یناکح دنز شوپ همانج هلکلر وکه فرط وزب یرادقم رب و
 ۱ یزادقم ویلا نالسف ندنش بیا ظ دن ول هبقرطوشراه ̀ :یدلوا |
 تزف ایل لوصو هردش ندا یرکنعزپاشو یراوض
 ] حر حط الب  هنطق ادنعا هدلح ترد چ واو ر اتخلا هنفرط |

 aa ردنا راز

 ناتار رع زوالا زعز خوک د نادرلتوب و: .نازوس را |

apie ag ea E EEE 
 | وتو ناب طب یر رخ شوت الب خاد ترک فیاوط | ۱ نکن بول اتم هوا ةن اج اض هنر ظ | شرا

 راد ا بودو ڪس هرم ام نقد یی غد یس معلق |
 نال وا دوج وج هقشب ندنفف ذلوا ینزالط لاو نهو هنفرطرهو
 | و اللر نما غ یر بو افون و کس رک ید هربخ ذ |
 ۱ قالا تخا عاونا هتسیا هدنن انس “ورو متان هرا ارتتشناو تکعا
 ل ةقولعو قن دنع اه اغلا کیا هلیوب لاسح بولوا عفاو |
 لاسو زلالدو درم الا جک واب رل یس هظف انحش نيٽو |
 | دخ ابحم هدب ناخ وکشسع كبخر موا نکیا نخی م تو
 نت دلبر قسم ان هر ابا سرو“ نالوا نی

 ند هللق 2 ی ناسلج رخ قدرا بول یرا الا نش | ۱
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 فو او ادخ تدحو ناک درڪصرارقا ندقرطره بونا |

 فوط هع طة یلاو یسیرتم ترد جاوا كند كردیکو ارغاو قیوشت |

 | ریاسوناخو :ارع یدابا هدیسر یر هبرع هناخ هبچ هععف یکیاو |
 یتیدلوایهتنم هد دعزون نکس لیدو هاک نانلوا ذخا دفرط نرود

 لضم | دعاروباصط هلی کو بول وا ةا ءاور هديا
 | یکی شا قمحینح هل وا لصاتض نیک شه دخ نالوا هدننوزدیف

 |بولوا یر ادقف زویشب كيب هدایب نانلوا نیعت هراز هشپا|

 | نیز دسیهش و ح ورحم یسضعب و هل ذخا لب داو لڪ یسیضعب 1
 قران لا هزز ایم ةد اتیا بام تب نفت ق را ل وغم هلبالقن ||

 ۱ جلفا نکا دابا ها خا اچوو لوصوم هزوبتلا شب ید دع

 دوس یرلف دلوا ر ارب ندنرل شنا هرو بوط یخد كن ر اوس
 ج ورخ ن درا زم نالوا هدزان ال اب نامنه هل فلوا ر امك

 .ن دم السا فرط ام دسقم بوز وش و د ین رکسع نالوا قرفتو

 هایم هجا تلقوا ظبط راس بم ناناوا رعسش

 هارو زوف نالوا لص اج هدروک ذمموپپوبلوانکع

 ناي: دابا تعجر هلسحم نالوا رکسع هاک زا قو تعانق |
 نا ڪڪر و اشسا هدننمط یلص مر افکریم ادن راکت هرکص ندنود

 یا وصتسا یر ص محل دردق كنب یکیا نوا بوتلوا هرادا راکسفا
 | اشو دی ایپ ییادعا هلبا رز اما هب وش را ات نادفرطرب و

 ترشاص هرو كص دمرب دن تونلوا قاتا هدنیما كعا بارطضا

 هلا پس ناز اب ن دیا لوزن اونا لع نوک چاقرب هدنالسخ
 قلوا.ناصق یزاز ابنوط لیمضج و ن انیعط هلو وط سم ||

 | یر برع ام جومدیازو .لیک هاو هع ین اج کیا هلبا یتثیح
 لاو اضقب یت هکر از اب یعتلا نوا كز و زد هام ودیا ل

 طب زر ارکتت ٰبولوا تیکت نرن بسا وا یرما و کج ناک

 مر کارا درس هدنصوصخ د ادعا هرکس نالوا هدوش رو

  نناوا هدفرط و بویلوا دیفم اسعطف یرب دنو ی ار كنب رارب انو ۱

 هک الفا هلپاداو نیا دمو هاك هنلاح لراشوا هدوشز اق

 ادب او عالطا هلال للاخوب ادعا راب دلی اه انش دود هرااطا

 .بو دباةن راجم تع ا ج افزو امو ه هن راز وا یی هپ اط دو

 ۱ يک وقع بلاڪ هراس مرکب ن دنغپ دلو مرح ند رفظ
 ج ۳ سم ید سرویس

 دم

 ا

 بم یو
 ی

۱ 



 ۱ سهل نتف ا ۳-۳ برو بوت

 یرلس زنه تونم هلواروا ات هل ج ندقرط کا ام یر و :

 | ندقرط یبا دق داصم ه راقکص هدد وع هلا رمسج یورزاو كر ۲۳

 | لاصبا یر ڪا كناصا هلرلعا اوو اد نایک

 هلا ضيف یزو یتسبلاو یلولخانا ! یدن_لوا ن انیفطو ك مش له |
 دغو دانشنحا هدنون امهیودرا یزک ع فاوط رپ اسو اش ا

 | هرکص نوک اقرب ءا هنفن داوا دادعا دار توافتم یزرا مولر
 | راد تريم كنادعاو نیت دهب رکھا راغ وب روضح|

 | یادعاو :یکنیسع بت ارم ادد هفرط وش ز اخ ب ونلوا تنص

 | كنلوالا یداج بولوا رقم یصوصخ كاعا ٌنعدسمو روهقم"
 | لا راک زور ناک ذومزا ر اک یارا قاضا توک تنسیم نکس: |
 | اهصعا هاکسرارق بونا رارعاهفرط وش ات کات وٹس
 | ترخزاغاو .بلقو قاس یدترت هدنه اکس یس هی رق یب هرطع نآلوال
 أ لاج باولو هد نجا زار هشیم نعد جد هک دنلع تر

 ۱ ادعا قیبضتو استا فارطا رص اح هل نح قلوارذعتم رفورک
 ىسإاو ركب رابدو > ندقطرب یسبلاو وطا بولي روح وو اا

 | ناشیلاع ناختو : ندخرط زب اشاپ دنح یسبلاو یلیا م ورو: تدفرطرب
 | ندقرطراز هشبم یرلترضح مرکا رادرسو ندنفرط هاب
 .لاضفا ن ایم مخ هران زون ڪ هلکو ليدو "لاتتفو كنج كنها

 تسصصسن

 ۱ وات



۳7 
 ِ سست

 وتو لو مور تمیز هی اس ید هاو هرقد اوبا

 .داتهشا زت رب صبا شلو بغ مو لوا دستم ی ریل هل السر لوقا ةا فا ۱

 تفرعم شی ام زا ها یصان(یدسبعوب ۔.هقغرو لابس یک ندا اشا
 راد رات یی دشا ذاشنا هدقدنلوا نیضیلخت یس هملف نیتوخ بوی
 ی داف یوقنم | یبرفو شع ليلها یدید نبرهف زانا هج

 راوربظو رکی زوبعو سفح بصل: .:یطصق ناطلتشس قارس عدم

 | ادعا رمفدنو صل نده اس ین دنعاو نی وخ (یناسینب ۲

 ۳ ادشعانازوالد زورپ زور تولوا صیضتت ابسقزرا ني |

 ۴ وش را یدل رزوط رهن چ وغ چ وفا ین وابیداتع) هنترا سج
 زا هلڪو لیدو هدرا طظ ءو هن# اکم هلی را اوس ندا

 | سسج یازجا ندوبامه یودرا !یدلا راردبا دوام هفرطوو ||

 نيچ هنلحم دیک عقاو هدنراوج هعلق بونلوا بلجن ام انهدایشتاون ||

 هللا طوب ت اماک ها ضعف و لس ع هدیف رط وشراقو اشنا |

 فوخ لایک زا هدف فلو یخ قم دیا انصاف بکس مفغأ
 أ دولوا ثلا ةنسادبهما تلو وکح ذم رڇ وب هراس ودر هست شخوت

 عارد قعر ةّلخال اب بو دنا زاکفا 2 ریحان یساز جا تعنص ع وترا

 ۳ هلا هر ا یازجا ینوردوب نادحا هعودسصر کلا مد رمد

 هک هلی وش تو دنا دسعت هی ولرم هفطق رح هضم سیا فا رطاوب ۱

 لب هسنفود یرب لر هبط هنلحر زس یازحنا هللا اه نارا
 اندنلعو ,میطق یستج هبا توس هی دقو دن وا: ها

 ههڪرو ىلال دنا هلبا هع ادص لبالد نكت هیلبالاسقفوا |
 oa نیدواتاف و لی حنا ی هفود نص نالتلوا یکی

 رایج یرلک دلتا نیم نخ هچ رکا ہلا رہن خناوماو ال ا
 ,تباصا زرار دیط نا یدلیا اقنلاو تب انصا ةت ذال

 ل هشاشو , جد هب ران یازحا ت الوا هددقودبنص تینا ا

 هليا نون هدر اهل اس ىلج هروکح ذم فو دمو ل بم هللاا
 ج ايه تیاده نارخ ضعب هنیفیک و بولوا لطم یا عدل |

 نداره هلیش هع وم تبه ی ق و دنص نانلول کز هلن فوفوا ۱

۵ e 
Es 

 ا

 , الت یز زاضققارسو ". نیصشت ها نم دقن ياد بی
 | كنا اعا شی نایب نیو = < یدنلوا نییزت هی كند تورپ

 < ایا



 | نا نیس یم هرق د وج مهدنوپامه ی و دزا ندنغ لوا ریا غه
 | یرچیاوجو مزاول كن ادنول نالوا هم اشا لاد بع قیصتم

 | لنهج و وب نازه كن هروون رمهعلقو , نبت هپ یرواو تي تیدد |
 یدنفا هللا دبع نوبات: یو هرا یضاق توفا)) یندتتوا نصح |
 تولوا ل ان اضیعض هلی ا هی رضس ل اح رتو طح پغ ام هیلاراشم
 و اذتشاا ی داوخ و فعض هد کک دلک هس هب د ن اخ ند ردن

 وب امها یو زا هثفرط ق الشق بول وب داهتفا كزديڪض یتلعو
 الرب مونا جاه ی ةو

 یه اد نر ےیل مناخ :ی دیتشلوا ناور

 اب لبا ثّرخا رفس ئ وک ن بنا یبعشب یعرکب كراو ذ دم رهشو

 ]طاها عن ینسازدص هدنقب رش من اج ن امج ن اطلب

 ۱ وام :یقایقرخ خون نولضو مهلم خاکی اما ہا هدب ر

 ]| نکس نوا زیان دنبلص تان ابغا دمحت نجت وتلا یر ان وص هلا
 || نی ابش ن اوفو مو دق هدوجوژح ابس نادم دع مت هدنخ رب

 | ات ز اونلاد هاتف هی اب مابش ةلغل وا, ز ادناه ترضح مولا

 || یانسخ ر هل اضف هزونم هب ده هدن رد اش و. مارڪ ا 1
 لوبن اتسا:هدنل اربن انک ۔ یدل وا مانالا دیش هرهطم هضٍ

 ]| هیکضنذ هتسوبود :نابتما لازم رنس و رال بیا زارح 1 یتسس یاب[
 ۱ بولوا .ز ارا فونص_ زهظم هلیغلیض اقان وب ابمه یو درب

 دو ۳

 ۱ 0 دز وا روم 4 هنری نت 4 مدا بای

 نت را
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 | ر نوجا ی ور هبناود روما ضعب قجنا.بو دنا ناکا [

 كن دسنفا قازرلا دنع یان هزکذن لب ی دنفا یف اجر دمتم باتکلا |

 ل

 ز.داشو اتش مو دف كس در تاداعس فارس ی اول ر ی دلبا تابار

 ان دنفزط هیلع تاود لاخر یس هماقا هدنسس هپ د ناخ هللا یرخا |

 یوم ریم  یدینشفلوا بارشا هکب یضیف یسهدافاو باوصتنا |

 دراسشمو تع ڙع هلع یراک هل کص هلا بیقعت فّوخ رار وف شسم |

)۴6( 

 مس سس

 یني کاک هتسلارخم قناسباو ۷ قانات هلا رار
 دل نالوا ةدناشلاب هدقادلال اس ی یکحزح د هعف دوب

 نادنسس هنی زخ نوب امه یوآدراو دنبی نچ زج هار هلی یبلط سن

 بودیا اجر یتقاوا اطعاهنفرط اضرف شورغ اپ شب یزکی

 غیوتتو زی وجت نی رو یساجرو خب ر دی هد اسم هن ولطه |
 ول ابا یفب دلوا یل اجت هتک رح ج د هعف دوب . ی دب شايق

 هنس هبد ن اخو كل اکشنا ندنس و درا ناذتسن االب لبا نسج

 کیم ندنوواو : تمد هربت هليا تم را نت الو تبان چ فطع
 دز ان رذع ناڪ اکو. و ادص ارم | لاختسا ههلاراشمزارکت |
 | زدق ییولطم یخ د دعف د وب بولوا ر اکتساوخ هت اعاو ۽ راتهظا

 ا بول طاها ناب هج رخ نازهو ضالزتتس اغلب
 بوک هنسب هب د ناخ هلا تادنول ندق ك ادسع ام ن دنقلخ
 نکر هدنن اج زب كنون امسه یودراو + تاق الم هبا انشاپ م اقماق

 | يار وب ید هلا نااتشمو «ناعب یزو م صوصخ هیلا

 قوس هنفط ےظعار دص فووتالب آد زان اؤ: نامرق ییدورو
 دز اب نی هیم السا ثلام ت دخرطهرارش ا نافک + . اب دلنا نازک
 | هدنف ارطا یزوا بوک ییلوصق آ:دعف دوب هلی دصاسعم كم زاضم

 | یییشاومو باودو راز ةبارحو قارحا یتسبضعب نرراف الشق نالوا

 :دب زو یظف ان جرا کص ںایا ادجنز یی هدسنک چ اقرب هبا قوس
 ی دیشع ازاغلبا هن رارزوا شفلل ابو .رانضسااشاب ن ایل

 1 اجاب هرکص ن دن ون بو دیا اث ادو هلال ا لوط و مدع ید هلا

 اوه یجب هیلوا نل انخ ن دنس اقل | تشههد هرافر طوب ادع |

 ناد ةعلق هلباشب هنا زوم نا نشان ناو

 | با ادع اان کالا ی دل ابولوا اروم اغ ف المخ یسچ

 | هدیزواو + اننا قتنیدبعت یراوس ارادسفم رب نوجم اكغيا هبر ام
STS Re 1 
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(Tê)و  
 0 0 ا ن و ا

 لعریزو نالوا ع وعش اب هدنفرط نینوخ فولواذاعصا هات

 | قدحو یتاسضبسشت هيلا موم ریم نوجما منلست نوبات مه رم هیاش اب
 | ید لیا باتسشو مع هنفرط نیتوخو يا_هتتسا یب ی دننف کی
 | یاد ضو  تماقا هدنس هوا لوال اکص ههارب یخد قباص زدص
 یرار اتو . "تع رع هنس ههخ نانلوا صن هدن راک تور رهن

 | دام وطو 7 .تیکاز هبهنیفسرب ها كب ناف ر وشمس“ نالوا
 | روم اما یندندناو ۰۰ هلی اسما ندناو پان وط رهن ندهوا
 یضتچوا نوا لارویزم هام یدنلاوا اد هب هک وتعد یب دلوا

 | هلسحم مان كلك غقاو هد دف اتش تعاس نګ یکنا هس وخ وک

 | جر طاش «طتننعض نو اسهارهنهریش بولوا لصاو هیلا یوم ربه

 ن وکو, . .هدک دلدا لاشخرف ردض "هدارا فاستشکتساو لاتسرا

 یدیسشفلوا ریکذت یدورو قو تش هبن شب یسادرفو رخت
 نعاس فن هنودراو بهات هتک ح هبلا یعومربم هدرو کح زن ماول
 راک ندا روا ند بز اعلام ہد کک دابا رقت لحم

 پات نامراد هدزرب هلبا للغش كىا بلترت یکسع هش رروا
 ۱ هب ۰ دارا روج ددل ینبذلوا ید تم انس خاهربراجاو ناوتو

 ۱ یدیشلوا ناعرفو عا بقژم هل-هجولوا و ناب یسلوا تارک |
 | هبهبلا یوم ربم نآ یراف دلّوا شن هانا ندرکسع وفق |

 ندرب هوطنیخ زوتوا ماکتنه یرلپ فن هم انواو مات لاسرا

 دانو لق یولاتمهرهه هلآ م نکن فونصۆ لافتا

 ۲ اخ نالبلا ۾ وجب تبار مش بجوفر ٠ تولا لاا بيج |
 1 | ثداوح ضب ) یدلیات : در ابم هب هب ضس مام تنور ناڪ اکو

 | نالوا هدفانکاو یقارطاو  قادقف كنهنب رخ هدن وب امه یودرا
 | یکتا نارتو قف د کت تز وضو انها زار وم ام
 ءا هنفیدلوا ینابناسهج ترضح م ولعت

 جت ارفاننوب بم ها رخ عج ب و نی ر زویتشف

 | لاسرا تب هب ثاخ :هلبتیش ابماغا هاد بع یشانینوبق
 یسبلاو لوط انا یدنلوا لاخدا هنس ه رخ نوب امه بک ویو

 بوبلا قلانا هبا قاضوف لكف كناشاب هللا ضسیف رب زو

 رادمیب نکیشفلوا نام ف قالا نواه یودرا مادا نآرف

 | کما هرکیم ندد ورو هنس هد نخ لوال قو رد مزکآ
 سس ےس

DE 

e جو 



(FY ۱ ۰ 
 دسر
 ی ی هلزوطو EET هطظح ال فالخ بوی ||

NE۱ هرکبص ندکح دتا ن ا شرر ری لاوتعرب آ  

 رکسع ۳ دات تش انیمه هّتس ەر اع هملق هددعفد یمکیا

 هرب كنابسورو 7 ین وعص.كنکز ادت هرختذو دارو قاش ماد |
 دف سشنما هلیدازاراذما نوک نوک کک دا اضتقا ی رکا ر

 بولیا م اقساو لل یال عو. مالیا یمطعا ارد هیر الا شما م دشا

 ر وتف هنف اکشوم نهذو , للخ هندیاردو لقغ الوات للعر وم ڈھ
 ضم تلود لاجرو» التبم هیانرلوخو قاره یادولمو لیتسکو |

 | ندتسهده اشم نانفنو بضع راو نيج نیح هد هدافا هل زعم روما

 هلا بایشاو بولوا اوزنا هد شر یک نر کهن وو و مو اوز نخ

 تاود روما هل جازم فارضتاو افهتسا شدت رادتسسمفد یار

 سالا هالاو هاکضرد نغد دلا هذي دسر هت زا هو قانى

 هتناتم هات تلع لرد ڪڪ هب اور للع . یدیشعااہناو ضرع

 | دا یف كنهط ولغاو .فیحارا نالوا هد ان اواو " ماف

۱ 

۳۳ 
۱ 
۱ 

 ا

 ین ایشاو لاومآ لجن هلغلوا مر اوا در *دزب نل رڪ ۱

 پونلوا مارک اهلا ماراو تم اقا هد دقوتعد یدک وا ماتعنا

 اش اب لیچبا لک یاسر وحازم هدام ی عياضصم نوبات ھر غفدو عرف

 هيلا شومریم " ,یدیشاوا روم ام هنو بانه یودراكت یی :داژ
 یهاکزارف د تل و اه یودرآ ینو کک تاش یگزوفط ل رخ الا مب ی

 مه رپ ی اڪ ك ادخک ًاددناو * :لضاو هثس اه د ناخ نالوا

 یني روم او فاتح فا لاجر ۰ فولوا لزا ۾ ردا نا 1

 نت و ك ر یط صم یمطعا ردص یا هک یک ادرار واک

 الا نابشم تولوا لج اد دری رکا | رادرش نا ات دنا ےھ

 ۳ ا
 رقم هلاحا غیلبت كيا هک هدنک ابا لاو خیر وعام كکب یطقا

 هان وسام دقمو لاقم ةع رد مث یدزفا تاک لانه ور 1

 ماسح ءان هن زاق دل وا هدیس اع دتسا لرزع نانو طه فیس ما ۱

 تنم العوز اه ادم اتر ات و وو و
 ۳۳ دل وا نو اھ دازا ىنا ام الا ام یز لا

 | 7 هو !Gt vi نوه هک لی داف

۸ 

 سی وام یی ۱



(f) 
 سس هست

 شتر زنیم رمز ناڪ هد نالوا هدف یط ور و

 هثب دنیتدرب ذلد مسبدنوب بول وا نیست هف ارطا یرابر اوسو
 یمدن و لاص تا تما هم دقه ها ودنک و راف : ېک موم زی ||"

 ین هک از اب تو ارت الا جی زره لبا هل الم نقی هوا
 ع فرش هندس هلیهن كنا لم اروم هفرطاوشراتف ند راسته
 ناخ رسلا ىلع هدف دلوا ع وشم ضظ دنج مولعم یرل ک دنیا

 هل د هنیرابز یکن ِالوا هد هل ر وط رېن و بیقعن یزریابسو ارز وو

 رم یربغ ندنراڪ دلی بپ ذعنو بتن ویلا قسم موقو)
 ۱ راس السی | م اناج تشک ی رفاو هل د هیج دبا مق نیز ورم

 زعم هدیسر تور ی یی ویو ۰1 و

 هج ارخبا. ن.دنتکلع هل مهاوتو دف اخا ییولوقسم 7 یی
 هبافبا قیر لکنتسب یس نالوا ط ورشم لو دلا نیب هلروک د زعموفو

 شه دو داد ب ی یکسج فی اوط هنر او هبهخ اسا بواوا یم
 | ن درو یی انوط بو دیا: شرا ونو تاغتلار نظم ششخت و حاعفاو
 | شوج مالا رک اع یبکسنایر د ناد هلسو رحم كل ا هرکشص

 كل د هیلک هبرپ درو و تم ناد هل سم وج نولکخ هشورخو

 بویلوا لباز رکسع داوس لد هنس انی ان دنس ادنبا لندتلح نع

 | لصاالا فو , نشي تف الط ج زاخ كلاص | مرش ذ هسوفن ژ قو
 ) یکج بقا فو هب رنک رکشع ولو الیلق یجو رلاخ ذانانلوا راخاد |
 | هبخذ یفوتسم هقلخ هسیال اح هد هبجنرااو انس هب د ناغنکبآررقم
 | هنس هب د ناخ هد هعف د یکی وهردنب نویامه یودرا بوتلوا عښزون
 | ترورتن هیلچ,ن دفارظ ا,لیولکد انت هر اخاذ نالوا زخ دم هذک لک
 | هریخ ذ هراف انصن| ی هلوقموا هل ثلرتحنارو بناوخ روم مو اانا
 | ثدداهچو ارخ لیاضف " یدیا رردیا قوا-یعسهدنرما كمرد شنب
 ۷ هفرت ب ابنرا نایلوا لمسحتم هباهیفس دیاد شو بب اونو "رتبه
 رپ وزبسب و نیل اب تذليوززا هبا هن ابهبیریاخذ تاقرطب و
 نان امج مولعم تنولک هت داعس هداتساو رد کم یانوط ندربعم

 ۱ باج بطخ جنو, یراوتم هبا للعولردوار د نیز هثیمس نالوا
 ۱ | جان نیرکسع ندنکلع ضب نفد : لید لبا یر ا ۳
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 ي جج ده

 | ن انوا بصن غ وبتشابو یرک فی یی نالا |

 شاپ ماز ڪا ایمر م و م یا زدو وواو و روا

 نتوخ,هدنفع عاللطا هنادعا!لاوحاو عاج هدنسف, هنو

 ان نک مرک كا مزد مزو نطلب ا
 هار هدارکسک یر ومأمو « :روهظی نکسلسع نوع زوب ن دف طوا |

 رشینه هف ارطاو ..قی وعت رار و ڪڪ ڌم هسا ل اخت یو دا روش
 ا هيو درا بولک سد زلنا بونلوا قدنفتراقالوا نوعا عج یزلنالوآ

  كلبنوخ قام ند هذو دنلوا قاطتتسارللد صعب و قاصلا

 | هتطق بودیارفج رام کد هلسخ مان دهس قا عقاو هبئفرط رب
 ایل دلوا ق اقش نیب دصر هی قیمت هلوخ ار یس هغی ان قاوفو
 اعادتسسا تابععورب اخ درادقمربوا " اینا هنفرط مرک ازاد رس

 نده وود ادو ناو جلقلاد دق كيبچوآ رلبدلنآ
 | هرلت روتک هلکو لی دشورف كب یللایربغ نادنفب دنلواد دما هللا
 , هننروا د ابهن دب یادعا مدقا ناز تونلوالانسزا هرزوآ كمر وا

 لبیلچن ما ان اطخ هنس هلچی هارن ابنیرلغا داحباو ل اک ق واس
 مدمن دزل وب لوصو تاسدنرت ول .یدیشعاوا رادنصا راتعالا

 یکم د ودنک اشاب 4 یلع؛نالوا یزاد-هتن خاش اب كاج تم زم

 هنب له ل رافکم بونوا نیس بارک نعناع هئم و

 , نداد ان خب دزطنق نوک هلی هقذاصم دلا تق مت ئ رک نا
 ح الا عن شازند چاک وت زا

 غدرام هروبا عار وسين ال وا هدننحارییت ن اوخ یس هن لا هتظ

 | دز دز سسندم السافرط | لب هلبا لی ایسنا ی یک ها

 بولو مال ی ادعا تیشخو قو ,e + - مادقاو .ترارع نالوا |

 توککید یزلل اک هلبا م مروع ندقطواو نوش ن هاش طرط علا

 لا او هردافمو كوت یب راس مو هرکح ادم هاهوق قغ و

 | ندا نس بول وا هوبص اب ی ایلضا هتشر او هل قوت هعاقن |
 جوی هنام کتا یکن دنا ثادخا:هدندس ارو ب اط رکن ۳

 لنادعا راف یا :یدلنا عیووخ بای داتساوا ۰ -جولو هلا ۱

 1 | کیزسو ناشیلاع اخ یطوصح وار وب هلع یکی دنیا صحت

 !یتلجو تروشم ابا ی رکسع دا نان شو خو انو اتش اب
 ۱ | د هلو ترش اب ۳3 هنر فح نانو نم ضاتمت الاب یا فا

 هم -



 ۱ دنس هب اط اتش ان فیس وهل بش ؛دازا نیت صا عا دزد ار د 1

 باتو بوط بوم زدشیپآ E نرل رانو ۱

 | سارا رازا وا زتماص بود تائ ین شو
 نزن ا.تخاار ئور ج هدنس اوان هتل ار اتمر رو نو |
 يا یر هد یوم نیو

 ۱ رو راز هلا ك نفت ا الو 7

 | ین هلا كسب هلراپولم ناال ن دکر اد دلا یکی دلی
 ۱ دانا قو :تبابصا هلح نالوا یزرلعاکن ارا ین ك راکدنتو | ۱
 | وام یرلکس دنا لاتعا:ندناو + ناعتشا یوزا ن ست ظا |

 هولاکنتم یاد خوب وط ینرب فیوش روقو " تبارشهراکشن |

pg Ea gr,یفود كن اش ادمن جاتا  

 قارقش زم بن اکیا لیک هه وا یا ظقسف تولوا
۲ 

 تیم سج

 | نالو م انن لکل رک تنعش نتنج رک لات لب سس
 | قید مو کم هفت زات ویا ناتکش ی دکوری كف |
 | هجا و اناا کتو: فرمصتم ذکین الس اطا یغ انس
 ا وصل نیتوخ یییازوم هان دنفلظف ات روا ن انلوا هو

 اداب ٹچ خرو ناف افغ را ززو اح ورشم هجو بلوا
 ناف ولو لس فاورخم تر ا طوخ ها اتش سوت
 يف ومار ولان و هتک هادوروز ا اعر فولاع هلی

 هدم الت ها و تنهیاتوا | ثامتسهقهدتع اتش عفو

 |یدامتعاو د | میتف ای یاد" * ۱ تو ی را ر

 ا اار بسن اطر رور -

 ۱ 4 ۱ ربزو ایت تورو می 7 ۱

 | هرکتصن دلوک خب واو نادر و دالتتح ارب رھا

 زا هنر جوا شع هلا راشم چرت * یادلیار ار شلاراد م رغ

 ۱ | ولو پز ةه اب و ی و نم قب هلل خلال دلج



 1 |غ وداع یداو درکه وبرك هد ہد ام یهو مک ینرظن هم السا لهنا

 یکم هان اخ ام د قم . ضف نادنکی هلب | جوعم یار ممووت هل
 رها الطب ابو م اهوا یکید ریو تروص ةدندنساف

 یکیدتا راسم رشو لج هلبا هلسو و یرک | راد رسو راکشاو
 ر اپ رهش مولیعم .: یکیدلیا راسنجا هتتعلم قوج قربا داکوبوآ
 | راضحا هتداعس "دناتبسا ها یتیم قب اس یاد, و نایت لا ۱

 تربعو  راوضنوخ خت هلاوح هنن د رک دل | یکشوکی الا بوتلوا
 | هتبل اه یلغوا كن هدوب و لام, . یدنلبف راک زوز ناس انش ,انادح

 یو درا ینوکیعنجوا هلزخ الا عیروبشاو .باتضقنا هفلن جبر
 !تیفیک ). یدلبا باسنکا یتمدخ قلناجرتو پایا وپامه
 هرصاحزا هعلف صالخسا و اشاب فاح تداهشو نوخ ةرصاح

 | حد رک هل پس رکع نت عباس جت
 هدفرط رهو نصح هنس هعلف نینوخ هد اپ زدق كي نواو ابشاپ

 ]| قرت ناد یمولخ یخ د نکبش دهعنیشدو .. نکع هلاویهت هکنج ||
 دلع تعاس فصن هنس هبلف نیتوخ هلبایسس نازراسیع|
 یدیشٌمبا اذاوصح مزاول بیئتهلنعضو راپوطو .اشنارانیزم|
 ارت ام دقم هر اس تامهو بوط هرابرب قرف هدنسو درا کس عرس
 |مالسا لها نالوا هد هعلق ن دنغی دلوا دع اسم ن امر هلقن بونلوا

 | نڪ رت كن اهم هلوقموا هبا نع“ د بولوا مالاو هو دنا یالتیم

 | موب هلکا قفحن یکی دملا لقن هنمسودرا هلبا لج هپ هی رج هع دخ |
 ف وصکس رس یس اغا و درا هلبا هیلاراشم طفاح ین ادرف كن صبح

 نوع اخ دا هب هعلق كن هروک ذمث اتو قاسفتا اغا هللا دبع |

 نادسیم ن ارو الدردق كی چوا بویلبا قاطن دش هنیج نايم
 ۷ 8 بوط هدنراکدلک هنب رر سو درارگسسعسم هللا غو و كنج |
 | كرت هد هسشط لالخرب و لاځ داو لفن هب هعلق نیاشا راسو تاسو |
 ادع اراب دلبا لاج ر لاطبا بی ز هفیع نرل اشو مان هلکم اغا |
 | اف دین هدا مقیق خیولو بب فن نی راس هل علق
 [شابو ۰. لاعا بزط هعطقرب نواو بینرو هیعت نرزکبسع هررفح
 ل افشا هککو د نی را هیاط ییغوا لوتقم ف نایب ا هلی هیناط
 | بویلوا یررض هب یلاسهاو هعلق اراپ وطوب هلا نح لضف | :بودیا
 | کی دن دابا هدنتلا یم هپرف مغرب عقاو هدسنفرط هچناوزپا طقف

 a دوس سیو از سم

 هست



 ح py [2 a ا
 : روغوا هلبا ناوتو :پاتهف رص د هد قس وور ناره بم ها تاعزا |
 | ۽ ران ض م م کا دادم يليا او لامل داش دا | ۱
 ۱ با دیس و چر 2 شرب ها تزازویالاو اینو ن ایالت |

 | لوا دوپ دب.نعب ضد نکیهن_یسدیلشاو :لآوماو دوج وع هد | || هذه لا دقي ن دغي دنلف عیب ةرک لب ناو یدل |
 | ید هاهجدوو.+ . مایسفا هذ نىن ماج ترازو الو اتم |
 ]| ترادحض نکی لوانوخاریم .' یدنلیف مرتب ال ارت
 : مدع لوح انا .ذجا ج احلا نالبراوکجا )جو قبال هی دف |
 1 روت رد کار داو: افعال یاب ام دخ نالوا قاد |
 ]| هل یومو نضضتهنروما سفطم نصعبهنوپامهیودزا نکنم ای |
 3 | اب :ندیمرکآآ زاد زان لر دیک نی اه یابقا نل لیلا کوک | ]ایا سو: بونیروو کس هرزوا اراق هاکویطرانمت هک شد |
 "7 | هدارآ منا رعو ۰ 1 یرادا جات ترضخ مولمم تین "جولوا |
 | چرخ واجه ئودرا كاد لغان ,یدیشاوآ یرااج هتتس |
 1 خب ینودنک لپ دب کیت لای نادرو هلا میش هان هادی | ]| یتا یو الا هبنفرطهندا هنر زخمن نوار نیو جات ٠ | ناز جزع هل هنیرخ ا یخ مس هلو ییییش الیخت یادت دف | ۱ ۱ هکب ییطصم لوا,روخبازمن لا یا ودوار ال یخ ای رھا ۱
 <قراپ عز یچاب اتو كليا تعري ااه یؤارا مدا ۔ناوب
 خارباو د › دراو اغ ىب امه یودزا هيلا یون ئدسنعلی غ رواق
 | بول دعا دینی دن دنسم لا ین هد کک دلار ش طخ |
 :ی دنوايهآرهیفرط :تداقس ناسا >یهاش دارا یورو روس ۱ هلا روع + تلخ یاینک اهدننیمز نادا برک رم یو ید قله | ۱
 ناویدلا رتیدو مهردر ن هدنتقویب سو بض,( تا اود ناجرت مارعا
 ٠ | ر دص هلا تاركا دوی هینیزقسروما كال وة ندیل لیضحت نفت او
 وید ی ےک لیصح هیسو رج ونا يظعا

: a جی 
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 رک لا او منی با هارو تی فغا

 یدیشخلوا ماهنا تج هنلوا هدع اسهنما رم یلص نادنل ائر |

 دوننرا ع اتا كهللا عو 7 ی ابنلوا هللرا ندلاع دف یو

(۲۷) 
 س ج

 2 فرخ یاخز نونه «دنکخ دلک " هن وخ ماش یادعاو

 بس هلیس هزاوا یدلاروب کت ندشلوا هر انا كسنحراسضو

 ۱ کچا فن القو ترش اتم هراف لوا ند هلجو تعشعد

 0 ۳ ات قیاهع یازج هلی دصفاسّوز شیخ و ملتع بولوا تأآ
 اننا صا هز زا قم راو هندیخ می زکسع رس ردشو ۰۰ راخضااو
 ضوغنم لبس ینو یهار هم لاشما مدع .یهیشفلوا رادنفا

 خد هسیدنلوا یاس ریعخ سنج ره هنمادعا تولوا یاش داب
 | تایع ننافنا ليمكت زونهو : نامر ندراکش يڪ ٰیشحو ناوبخت
 نیسح ؛بولوا نامزو تفوهتبسباو شم رک هل نا مس س یک دعا

 قتفج هر هتاؤد حاصم هدایز نینبابرآ هبلاغدب ۰, هد زبان تانذشو
 كروک روغمو | ماقمع اف هنناوخ ناامزوا ندهن دلو شا حیرت

 هنس هذ: ناخبا ا. ءاورت وكانو ° راژىغا ی ولسالا تبغ دعووب یون هجوم

 ی یمظعآ زد ط نماد هدر لکم نو کس قی هوا ماسیخ عطف
 | تدرانوزدناو را دم نالیق هداما هنم ادعا نیس ید دلوا ششز
 ] دقه دن اب ایس یارو هلن ه هافایځیدلؤا سوب زت ة شکر فن اقارب
 ۳ ب هیط لاخلا قو هداه اسشخیرادیفس يرل اتش هد و
 انش .هلکدیعا هد ارا ند اند هغادغد یسانغا کشم ترک

 | ترهشوهلاوح خرپ رب د ہلا یوم یاشاب تبنوئلوا لتف موقف

E هریاسا ادابم هرانلوا روم امت هضبق یت الخ تواوا ندنسنس دفن اّنط 

 ويدا هبا داف تسد باطا هنر اغو امو ذ انعو توخ را ها

 | نانلوار ڪس ذاشاب هلا دبع یضتم یمه ق نالوا ىنا هددعقووب
 ت ڪک

1. 

 | شو حزب اینو نابع یتعابناو نال اتو مغز یتافلخم ۱

 ! ais نوو كاوتش بولوا روق أم هتتبنسنارخا یر ان هل

 وا نالوا هدنمیعم نکیشهاتوا عنام دحاو ضش هنا تل ضف

 ام رک راد رمن بّواک زا ذرب الف 4 وغو اینا رک د ابا ناوتا |

 )ی و تباکش هناهاوخ داد هدنه اکشیب ناتوا

 خوبم هلتفرم یم ابن اچ ل اللا ق ر هلوا تل الم بجوم
۳ E i ame كبايشا نانو 

£ 
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 | قاتوا هاا تروص ندنراکذلبا مال دهعت ی رلکچبهدیا جاغ |
 تعلخ تالرکسعرس هنلاهبتسما شودو اب كی رح هبیرکا یرادریم |

 | ننس هعلق ردنب یخ د اش اب هز ابا رکید ندناریمربم باوند ايڪ

 نیکسن تر ارج لبا هدع اس هنبلاطمیخد كناو" نییعت ز هنس هظقاح ر |

 | كلوالامینروبشا یراترضخ مرکارادرسو ظعاردض ارد رکا ندیدنلوا |
  ۱عدم 0 دیس یو روا نوک بنش اپ یا یرکی

۱ 

۱ 
۱ 
1 

1 

O EESاش  ER؟ رج یب ر رابتخا  

 ]و دون بیرت هنیمع كلا راشم رک سف ع یینلق راد شا |
 ۱ د نیل یفراصتمیغاجهر اصح! ورق ندنعب داوارهاظ |
 || زادىلتسو هاست ی ابا بلخو التاب دنمحم هدا زی اجو اشا کی |

 یسبج وتکماش اب یبح بو ار جت ولق زفن کتی ندنرابفتج وا |
 نافع ی دّز:نلساو ماخاب یزادزف د ردنپ ید ی دنفایتسج |
 یاذعا ) ی دلوا مزاع هنس هب د ناخ هلبا نونامه ی ودرا یدنقا|
 هنفازطا یسدعلق یزوا هلی دصف افشا مون یالعا نک.( ل اکشادن

 ۳ مج + یوم ل ,NOE أ

 بو یا ESE نفر |

 سواد فین یا ندناذچ وا ی وطو یج هو یرصکی زنم ||
 هتخرظ یرادرنفد یزوا نوما قلوارادم هرک ًاییغ ثاتیعتو هداتسرف
 ]| یدئلوا هدغ اسم دتاب ولط» هلی سرا شاوزغ كل شب ییرکی ید
 || كي ىلا ًاشاب ا نامرهف ینرصصتم ین اس نیک ء هقود (اشاب نامرهقمادعا
 | كنیریمو رحترفن كبل چوا نجا بولوارومام هوفبس-هلبا یکسعولنریم
 ۱ | ةدرال وت بو دیا رب دو ف زص :ةنس وهواوه نازل خش هجا قاب

 قینهجانرط زا نیک اسم لاوما بهو. نیلم یضاحا ٹچ

 سس



 ؟0)

 ۱ كعا قاقناور وما هرکح ادم هل اناتیلاخ ن اخو دی دست یرادتفا |

 :هژابا هّیطغ مسرد سورج فاو "دیک ات هفرط ی اصوصخ ||
 اید دنضلوا ل اغ دافا هبا عاوفو ناو هلجو ناسا هنفرطابش اب |
 ۳ ننوخ ( رد ظقفاحور رکا نو !نوباسه یودرا نزن ۱

 | انچا نت هاضنجلا هدنسودرا كا اش اب د مکن او یرکس لا
 ۱ | یه یراق  دلوا القو یرارب قرا تاش مدع هدآدعا "هل اقها

 ۳ اب یدضق لند و _ لک وزوتف نع هنقلخ نوا ا
 یش اطظییکسع یتخو هلو موعه هتنف هعلق لب اربا هدنفرط ام

 ناب ار یر درک لو یهو تازیا هی همناسرب ادت هلی
 2 ز اخ ندانوط لسح اوس هزورمعل اب بويل اق تالوک ام الظع

 ع ثا ارك ین اف زتسنادکیزادم مکی 5 هلبتقوو العشا ||

 ی دنزپ اخى و دا مفاربق ەچ وا كلی کیاهیمو با بلبس اب بوکچ
 بولوادادتقا علص وحی ایک ان یزهداعاو رارق ئذاو هدادرشا|

 ۱ هنوذک او فیجاراونب و سالی و ن اط تلق هلتمچ و ہزکسع

 .نیهو ناسا هرخاذ ذ لن تدنرارابنا نیم اساو لیاربا :یدیشعا ناروو ||"
 یودزا هدنش هد ناخ هلا نخ, یل وا نیمی وپس دادم .ەنىتوخنو

 أ تعز هزدنبورب دن تلود ناباغ ره راک یرارقتسا نساح كوب ام |

 ا یارک حر س یاب تاو اتیا نا هجرت اداری فو
 | ولی زوک ناباش هکل کبعرس اشاب ىلع هدازاشاب بجا لک زو
 ۱ ی اشور هدفینلوا تیوجدندنفط مزکارادرس هدننعفک ثعلخ شالا

 ۱ یانتجا باتور قەرز بطجخ لوبفهلبار_ اخ د تلقؤ :رکاسعا ۳
 ۱ Rr بانطا نچ یرکسعرس راذ اه بولک هنس هوخ كرا دکور ا

 سالا نايم کج ان درس تفارظ تودیا ی شا نیت مدع هلن |

 ید وازه ین دلو هل بت مق دننوا چبا
 یش یور تئازاهرور ضا اب هیرکد لا ترون یون هدر اپن ۱
 ۱ ی دام لا ومو ابو جو لاقو لق ردع تعا ی کیا توادنا دنعتواا

 ۱ :نیناترخا هرج الاب تولوا یدانهّبمتو ین تلفظ یکیاو |
 ِ حج تورو یاوجج یر نع
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 | | یدیشفاوا سابا تملخ هبسک ئاق كر هنید ناله لب هو |
 نالوا لص اح هلستلف هیات یتاعه تاون :هدننیب یگکابمع
 | یدلیااضطا هنلخش فرط نینوخو - افلا یخد یبهدامو لاب شد وش
 | یا بش لغو طقن نان ح قو قاق هاش هدنو امه یودرا
  هتسشحو بارطضا لاک كابات را دفعو لو تداح هفوجرا ون وت
 | جازلا فرصت هلیاراکر وز دعاسم مدخیخدنرک ا را درس بولوا ثعاب
 | یکیارظ ان هلاوحا تما و ره سک ره تولوا جالع وردت ج اتو
 , قدصاب رفا تس نت نکص شو زدیک هبا هداج هدنشوراو ردن هاک 8
 | هب و دیادادزم تشهد كرلنانلوبهدلخ ادو ج راخو . داب نف لپ تاد
 | یک ودرا بهنو شورخ زادلا ةمطا رکسع جاوم یاب رد یدلاق زا
 | هتسیآ لاح هن لکا لزا شوه دمو ثسحرمس اع هلیعوقو هوم رعازت
 هلا باهذ هنانعمو یخد قلخ هحزمسو ادن الد وند ردسوساج زکه
 | قزف كزوفیل یس « دیو نأ دغي رای دليا اونه باب را تکرخ عقدت
 روما ةد هندوزو هد ويو نوچ اتنشاو بارشا ام دقم یل اضتتساو
 | یدیسشماوا تاوصتسا یسالوا صیوفن هراب ویچ وا یکا كن ادغخ
 ۱ نیت هنغل هدوبو ناد خب هعف د وب ناطق ندش ون تارکدتخا

 | ةا راھتن هرکض ندقدنلوا تعلخ سالا بولک هنوپ انه یودراو

 زا راڪا هوقت نغیدلوا با ۳ رخت مچ و

 هداسو هرمخذ رادغم ربو یجندنلوا/ مب یم لنج و عطف یرزب رک
 mfp لعو ایفا ها رک
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 دست RAST AER هو جرج ید

 یر شاوس» دن نرم ن ولاي قان شات ددفاسم |
 تعتدخ نم“ د.ت ولولو ماقا هک ؟ ایمدآ ناو نادل کاو هداشک |

 بنججوم یاهو و توا تاد از ۵ مال تلاع سوای

 هکر رند م نخ یی یا هلو زور یا ورز ن داعم خه دراو |
 هل بوو واخ د ورب نږنو کک تب چ واو نلف نالوات هدباخنراید

 ندیراقدلوا تفاطو:پابتب ناو و نانا با عوج لل بوم هش ا |

 نبت وخ هسیا لاج هببوبیا نغاضتو ضصغابت اش هرکی کیرکع ۱

 ناديه نوک بهتر اوری أهرام ریو 1
 فالؤا عمو لغ قال دق كن, شعلا بویلی ارش لی هیکنت ۳

 دادا لان داو ناتن ونتج كزرداهب نانلوا رک د مدداهوو لالترکنعا)

 قدا را شلوار امت سب تاب بچ رمز رخ تیبا زچ نا زاا

 ناییبلا فلاس نر هنضد اقارب نوا اوا تارج نام ءزقوقموا
 ټد امش هیتر لث انی را دقمرب لر دیکو تښالص زادناهمعههنشد روال د |

 هیویوا یسهدن ایج كیوجهوب ورا > شهر

 اوز یر وبا ی ادرتسا یرضکی ادنشا زاکماصقا ۱ ۱

 ی بلو دب ان ناپ اس تلاحوبیچداهیهداسیب نالوانهدرزانسوژم |
 را دنیلوآ هاب اتش هنفارطا شوپ دن اخ ینیضبو هفرط ناتو,

 | نقب دقار ی اخبیکبچ اسم هلا زام ظت نسا هپ هش عقاو ما هک
 | حابضلا یلعوهاکن ارف یم هدک د لیاښا جاو هده اشم ئرکسع مال

 | یاسور صوصخ ابو نوک وک ڪڪ و فیجازا هایش ترکی ۱

 :رفاکر فاو ها سس یردّیب تالچلوو تدوع.اج وچ یرادقموبو

 .ندچ رب زو نانلوپ ظفاحو كس اتفو اتماندتیفیکو اشاپ رک رس |
 یایفیاو ماخما هيهملف هطفاح قر لوا فّربصنما هلقط هعلق لا اش خان

 درک اج یادم قد اتکا دلی من تر كونان قنا
 هبوط: رایھنو لاو روصحجم ند اجله خلق ب ولو للام |
 نی (نیاوح یهب) یدلیا وی یررومن ها 1

 ندهد وا چارو . بن تیک تار وا تار را متتقا

 رکعت جا ید نش نوا بلا ! شمت ورام اچ زسا وشک

 راد ر بؤ وشی اب بولزا تزہش لزم مس لسیطاو لغانلا نیب
 وحسسستتس تک تست

1 ۰ 2 

 ایم نینوخ صوص لجو زارع هدنلاصوا نی أ
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 نوا هظفاح یرافرطوب جا بور وک لوتعم هللروذح دوجو
 زدزال مایا مارا مايخ برمض هدلح مان ن اشواق كناطلس نیدلاروف |

 ۱ ی رومأم كهلاراشم ناخ هل رقبا مالکمامز قالطا سلتراضحوید
 نیت تر وشم لها ءارا هصالخو نوامه همان ت دیا اضتفا هدنعک |
 یدتلوا تانحاو بیغو رک حو ناخبا ندیمرک ار ادرس فرط تارب رح

 ۳4 یی ووی نر یبا ورک ام دایی هرکض ندنوب

 یفوتسموهدایب كيب یرکیهلایراوسكيب شبنوا ندنغ اخوا یرصکیو
 ۱ هتس هظفاحرراماو هداتسقو بیر اشار ابو توراب و بوظ

 ۱ واه یودزا هلنادوننرا كم ب کا ام دم تونلوا نیعترکسع دا

 أ

 | یسهبصق شاب داش اب دم هداراڈ اب دم جا ناف ربع رەم دراو

 | یدناوا لیطحت کر حو لیست ةننیعم اشاب + لحرب زوزومآع هنس مظفاح

 | شعم یرکسعیس نب وخ (رک اسع نانیو و هنراحم عوقو
 | لا یریکسع دفن اوط یکی ىلع یفکبناج هللا اش اب دمحم هزارایسیکب راک
 ۱ | دا وزیا بوق اب هتان اتن سمچ نکیا هدن دیق كاروجعک فرط وش راق

 | لالا فن بودیارومظیالا ج اقزب ندزافک «دزوکذ م لحو روبغ هنفرط

 ا كنكج هتیرزوا یراروب اط ی السا رکسع نمشدو ع ورش هکنچ
 | بیقعتو لف اغ مالسا لها ند هع خو بو دبا عوجر ليف هلي هع لڅ
 | بویمزدج | زوکح نشد هلا لوا لص او ةعصخوپ اطا اک ان كلردیا

 هدر اطم هقیفد ج اقرب ر اج ات بورب و تصخر هت ب راوسوشناةرلپ وط

 | هفصرمم ده احت د حرفن جاقرب بولوا هدلاجتو ثابت عن ام نشد تزنکو
 || دونج هدل احینیدلوا زاوبلا رادو هز زافکر فاوو . ذع اصتم هتشهن
 ۱ پودا هظا حا ن د هدعلارا وا یکبلعیلکین او م .تدوع نیدحوم

 1 موجه هرافکم مج هدق دلوا دیدب ياب جايز ابا ینپملوا ديمون ندنایجح

 هرکص ندوب بودیار ابنوخ فیس :ییتع هلبا صیلضت یموفمو راغلیاو
 ۱ اشاب خج هلو تات ری تال هدادعا "لپ افمو یفلعو نان ی

 ۱ | یاوحا نالوا عاوورازما هنفیظ نپتوخ یرکسع هل اردا هيلا موم

 ! هرکص ندتح ارو سفنت نوک چ اقرب یدلنار ایخا هاش اپ یکم هل

 | ینیدنلوا هدافا هدالاب : نکیآ مهم اراذکه ذطوأ هلیار اعشدب یکسعرارکیت

 | یردپ دم قاب re هدلحم چ اقرب هب هل ر وطرهن نمش ډ یک
 دوج وه هدودزا هل وا انا هب اشاپرکسعرنس یکی درویوکه فر طو ۲

 تم سیا oi نیت هنجشد باقم یبا یکم السا ہلا را
 رب حسب



 شا
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 هیدنفو <ناشلالیلج ما لاسرا اباطخ هنفرط هدنابلوا تولب ززوک
 : تم و ا

 | یهناوا نانو الى ین یادم همان اب ننه نو یا و

 راکممصخ ( رک اسد نییعتو تروشم عوقوو نینوخ پناجتادعاروزرع
 خب كلوالا عیبر رهش ها راسذکی یا نیو مچ هدننکع 4

eeوز وکندریعح مان هکو روف نالوا یدمب  

 هلا هرخ د همس هعلف نینوخو نیکی دینار آد هفارط ووب توژوق؛

  تنو اعه ها هاش هلحورکسغو 1 ناموخ .هنسنو در( كىش وادم |

 اتش اجر تن ییصوضخ كار و دادعتیسا هر لب اعم توناوآ
 اونا ناکام زانخاورب صق نااطانس یا دلانا غش روا اهدتمو |
 ' ةا موهنفوعاجا هدنرداح لر ادنفک نویایه قودزا هوحو ءا 1

 تاو اشنا امدقم كناخ جرف بو دبا عالطا بک یس هل ۱

 ا اطلس ن يلا زون نفعل وا تف ین روما نبال ا ممصق فرط |

 اداری بیتا دوح اب و ی رومآس خلوت ناو
 وب هوا ج ۳ ةا ای نایمرد ج قفلوا هناعاوا |

 | چاسا قنلوا هبو جو هرکس اذم ها ناشبلاع نسخ هرخالا

 وا تا لایصبا ییربخو هرک اذم اهات فش یووتزمرحآ هلغفعلوا
 يدينا وا لانا هناتواف یدنفا یف هلی تسوگوتکم مظعاردنح ۱

 مادسقت هنن ات عرق هبلا یموم نلری نال ڪه هنو اتمه یو دزا
 . كن اطلس نیدلارون هلبا فا شکشیسا یتغتداوآ یتضتقعر دن هنوک هو ا
 ,نیدنتعاطتسا راد هدام وت تان اطلاع هدکب لا مفت ی سل وا نییعآ

 ۳ کی دلک م زا کارد كنو دنک سفن اببولوا جزا 1

 | یال اهر دق یعوژ) هتنیعم ویا وار وک ات هیهزبجتو توط س هفئاط ۱
 علما ناب و ور بنا نالوا هدنس هيد ناخون روهآام كنك ۱

 هد اغاز ایموم هلا باوجوو هداف ین رلص وصخ قفلوا هطفاعأ ۱

 شرت یار وشم موج نوک نجف کس كونغ هاهو یادی
 ۱ | تیلتصم لوصا لب لات دا هسلحت هنگ اقرب نادرازابتخا زد و

 | كاج ن الا هدقدنلوا بوبر خفت هدنسدن هج اوم هم

 منبت یخ هلن لر یی هل یزوآو ردشن نالوا یبظعا ی
 ,هنترلهدازاو ی ازاد بانی ید ها لگد بت انش نه یو مج

 | رخ لما برزخ ین با نفسم اتام تو
 1 گم ۱ سا

۱ 
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 ا
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 نھن هلاونع كلبج هتحاشاب هللا دم بع نوزوا نالوا قرسصتم یغاھس

 راتفرکهنمکح دب "كنولهیسور اعوطوا اه رک ب وھکو شراف ی هلروط

 نصخم هر هنج رواح هراز مان هز ولو هفرد یسبضعب كنولهل نالوا

 زوقط هنب رلهظفاحم ندنفرط لارجنالوا یغوتشاب فرطوا بودا

 ]با بلسو زا تبشع هبلاثو ام( تاشو اف ناشیااع ناخ تم زع
 عیریهش دنشدلوارومأم «رروا کغ ابغشو روش عك نا ییادعازاید

 || نادکسو ارا یعادومسز لبا مزکارا درس نوک عشب تالوالا
 | لاونم یکیدلک ب ونلوا اطعا هنفرط ن دبربم بن اچ شورغ كہ قلا
 ناسیمرد نماد هنعیشت تلوذ ناکرارباسو ماظع ی ارزو هرزوا

 یدلواتع رعژبرناتع ورغوط هناشواف هلباتارادو هنطنطو تیاعر
 ادعا نکیآ یلففاسح لاری هیلا راشم*( اشاب بج ر بلح یلاو ی

 سفنلاب هروصح بودیا هرجاشم زاغاو . هرصاح یسهعلق نیتوخ

 نکیشلوارو نصفرش ناعرا دکوم هنفط ه دشناب یسایادادما

 یز وا ناهزرب هللا : نع راهظا ندع نع هل ج ینددلوا رومأم

 اک ز ور رام اهلا تماقا هدردنب ندنزو راذکو تشک هدنسل لا وجب

 بصنعر راداع یک یلادا تلخ هك تس هدېع تاهبلاراتشم ینیارلن

 ر دیرد ر دق شب یرکیو راعتسا هن اخرب « دنشوراو ر دن نکیا راو

 لتیلو تن راقم هب یراوخیندتا كرا دقن ودنا رارف هللا عابتا

 بودا " توهش بارج عارفا هللا هعضابم راکححر "هرادا رامنو

 رقد ن دنفندلوا ترازو ناش لخحم ه ه دلاح ره یع اض وا ور

 تاهیجوت ضعب) یدنلوا الحاو قن هبهقوتعدو افلایسا ندارزو

 هل اح یاضتعم نس هظفاح كتيرا فرط هروم ( ماطظع ی ارز و

 | هننیدلوا مزا یسغل وب «دیلاوح وا رب زور ناش بحایصو منهاهروک :

 ناپسچ یس هطواح یلوب م توکار نسح قبسا ر دص ءا

 بولیروک
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 | بالا باب را نالوا « دسیلحم وب دروئلوا تکرح هروک هتساضتفا

 ی رکسعیسر دنب كلذ لع ءانب رایدلبا باوج و لا وب باوب بس
 شب بونلوا لزع ن دکارکسعسم اشاپ ییعریزو يجناودلوم نالوا
 كنهدوک ذم عالق عفاو هدننب ول وص قاو نوي هنس هظفا#
 لغ داز شاپ دمجا لکریزو هرکبع ناسنلوا بیت نوع ریست
 دورسلا ضب اف زوعس ىل اهشبا سو د بونلوا بصز یکسعنیب اشاب

 نیکف بحاصو نيب تباغ هیلاراتهرزو (هقحال) یدنلوا نیبزت با
 ۱ كنحو شیاساو هفرت فول ام ناب کم دیار بول وا رب رو رب

 |« دفاصمزور هلبا یبس یراک دلبا شیامراو نامدا هل رټ و دتصوصخ

 راغشتسا ی راغچ هیل وا نایین حب ۰ دیهاشداب روغوا و , دادن

 ۱ داب ییغج هلوا رکابسع ین اشیا ی دی تلق ی ریس ندنکییلبا ۱
 پادعکه رخ الاببو یا داب رف "ربقع عفر هلیا ببث هیافعتیا نمادو

 كنس هداراره هلبا ما لا یی يركتيع مس روما هفاک یدنفا رادرنفدو
 ۱ دمت ی ام دقم یریافج هل وا ماسعها نماد ه دیجرب هد یلوصح

 ياخ عرف رایدلپا دلت هنتمه ندرک ی یرکسع سس میسج بلوشو ۱
 || دوج هنفط تابا لپا هللا راکش نمد رات ات ر دج كب قرف ید

 جابه هدزمهریرافک رابد دلبتیص+ قاقرتساویسو یقاررحاو بین

 ادعا هدانب اوب ( نداوح صوب ( یدلوا رومأم هرزوا كعاروشو

 یس هدرکس یرکسع هبسور هدفدلوا قاطنساو ذخارلد ندنفیط

 یکیدتا لا سرا هنفرط نینوخ امد قم كلا رج مان نیا نالوا
 لوان» ۱. مالا نار ایم رباسو اشاپ هزاباهلبا ع ویتشاپ مانایکزوغلود
 لازج رفب یکیاو عوبشاب ناڊو اب ڪڪ د دنر دليا. ماصخ تالا
 یدابا بم یراوسو هدایپ فاوو لایفنوا لفن لا هلبا رویامرفن جاو
 نالوا فاه تعا یمرکی هنینوخب رافک ناک هدنا امس و .نابناب زا

OSهدر هب رف نال وا تماسمهذس علف هک هک وو ناكکمدانتتا  

 بوردکود یه ربخ ذ شتا لاردازونهندفایطاقازف ردق كب ترد
 هدانا وب ندنفرط ه ویکو قافناو لاصباهر افکن الوا ه دنس هقاپ

 ندنرریکفالخ هیسورو قاصتلا هب یلوا تیعجج بولکرکسع رادقمرپ
 تراغو بهنزا_فارق یسااعر هل نالوا نصح هر هنج ضو ب ولوا ۱

 | ضعب ین راک ایا تراشاو اا ین زاکج هلک هی رز وا نیتوخ ابی رقو
 ی درلید وهم ن دیا رارق ندنفرط هل هدلالخو و قیقحت سبساوج

wise 



 | ئور نکیا ینهذ هضب رف از هل لوس ملی یر هل ۱
 | هقرطررب هل طیض مدع یرکسعو هدادباوج هکر هی هلتتوشخو یتثرد

 | ناخ ميو دلم ناسرا رطاخیتیف یی هاتف |
 | پو دا ررقدو دکوم یی هیطقوبهدناق الم نح هبا مکا ادم ید ۱

۳۳ 

 لوالا مانی (ِترونم عوفو) یدنلیفریفو تطل رم هلا |
 تاو د ناکرا راسو ماظع یار دوو اشباع ناخ ه دنطساوا ۱

 تاواسلایکیدلیااشنا اد دو هدنف وب وص قا كټ ول وقسم دت رووصوب

EE GS AK ۳ 
 ةمرال 4 لا لابتښما هوطح . جافرب یراترضج م رکا را رادرس بولک وبا اا ا ید لکی و ب ۰ : E ی

 ندیم اد رومانس اد 5 بس بوبلبیا تیاعر دیک یوم

 ولی دا نابنع فطع همایخ نانا وا دادعا هنپراپناخ فرط ءرکس
 ی. تنیس هن تلف بویلوا یراوتعا هدقغو لسح كنساجا

 ردنیو مینو لس 4 ب هفوتع دو ودکیو لزع ن دقلعا لاجمل ای

 یااعا , خب اا ناس یبا پس یم ادن لوق نا وا یب انا یسوډپا

 بول ترو عرق حرطو .تبعجج نما دقع هد اطن ابر يقاتوا
 نارذینوجخ هیهیلع تلود تالا ندبفیطوصقا ال اکس دی ادعا

 اد هلی ولوفسم یسبضیب كني را رآب وب ناډغبو لالدنیسا های هیلاح

 یوق هپ هظفاحت نس هبصق شاب هل غل وا دعت هم هرارف یسضعبو
 بونلوا دع لاح بحاضم یسفلوا نيت كرامماثر زور رابتقال

 هلافم دنصفو یریخهسنو خف كنب را هعلق داروخربمو دارقنابهرواو

 هل ورا پچ «دننعخیریم دنو رهف كن لوقپم نالوا ایرې

 هاج مرڪا راد رس قدر دیچسانم یرپیسنو بصا کینه یس رپ
 کد كن ولوم هدق دلوا باوصاپ باوج # دب وج هلا بابطخ
 هزم دونح نبع د هل رخ انکیا دوجوم یرکسع «دعالق نایلوآ

 یم الان هر وڪڪ دم جالو نامه بواوآ دو دغم ندربدت

 ردت «.دونسر د ورب هليا تامهمو ركع يئ رادقم تافکن وجا
 . رخآ هب هظفاح ین هبصق شاب لا یتکلع نادغبو یمن هک

 تل صموب بولوا بوصتسبارظنهلاوحا یراحمو بسا یی رب نور
 سرور دوغ یو روس زد بست وا یاب سایت
 e ا ا و < “س

EE ek A و ایا 



۱۷ 
a Mam < nee ۰ ۰و  

 | رک بو بود تارا بالغ E ان دو تام ۱

 ل د هوره چ وا نوک کاو هشو رغ رب نوک لوا نیلغر

 | لی یر هریسخذ هلا عمط یادوش ی ید دلرانا بو و دبا ثخ N رق
 ندنسش هد تاتو ادت لیدبت هد ) کیا ۳ ری

 تاقا درام ار لیکح > ترورض 9 و و یا

 ینوک لوضو هر ان ن کا ردنآ نالوخ هدرکسع طاوخ < کک

 | كلذ لع ءان "وا واش یولغ تس هکیدلاقزآ رباح نادقف

 یکنارتو لف دج اقا رضحم هداع ف الخو لر یزاد قو نرد

 هنرداح اا نوف یابشات تعا یماوآ تور یاسح* هرکص نانو |

 یتدهش نی هنساخ ساب تواوا لراو تل دم واسه هادا هلبا سح ۱

 نکتا امچمو- یمن تلضن راد قد هلن دزوآ ر دل یدنفا ناخش
 | ندن وکی کیا هلی هن اهب دار تلف یدنلوا ن وهت یر وما تبوعض
 یودزا هلن دضد ت زاغ تب ت ب ووا یساهق و ال ی« دکل رد هرکض

 راوی لمس مادا ك نوا شنا ندراندیا تعب هوبا نھ

 راه ت دنغب دلوا قم یرما تیآ رس هزرخاو " قرفة هرازخ ۲

 قفلوادس یرزب راک هاكر هلوقعوا و رایسنهیلعخاوا هکلاسو
 نوک ی دن یترکب هرکض انآدنو یدنلوا رافشا هم اکو ءالو یاهشت ۱

 .تاناویحو هبررغ ندنک اهاریاتس وانامزکفاو لیک تولوا تھ اقا هد را

 قلعه وب شخ شب یفرکب زا هو ت رول ل هات هل
 تولت رو دافسکب رادظتق لب تردو قد لا وز وب زوفط كب

 هدنسالاوحانوطو هدردشن هلف_اوا اطعا الدب نط ها کو انی هاک

 هرالحوا هدلباق لاس ن دکل نسهرنخذ بواکدافن کلات هر اغذ نالوا

 حاضنا هکدلک ی رالحت یفب دلوا نیوتن تاوهس جورب نید یادعا

 تربع لاخو ی دنفا جهارا نالوا راد رف د ل عقلا رونلوا ناستو

 هرکسعو هدنسا راتورف هدردنتو رو دعم فرص هلا هده اشم نلایشا

 روظنع نبغلا یار یندلبا روضحا یخس هد شا كمزدشنن هربخد 7

 عارفا ندرباسخذ یرادخرس نالوا ندنلبق ردن ءوس ید هسیدلوا |
  یدلنا غالبا ه هز هد تلاحن دعوح لا رانی شن دخ رمت هدنتفوو ||

 تولوا یقوفو هق دلوا هبا دعالاوحاكتناخ عرف ف شو :

 ۳۹ هرطاخ قفلوا نفت یکج ها ز ون نادفرط قف نمد ||
 ندنس هرو  ناشواق نالوا یه اکما زاو خال هب مر کا زاد رمن

rr ۳دوس  E REت رک  RMEL 

 مس تن
ekیا  
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 نا ڈا ( یداواهاتتنو دن هاکمارا عساو اذ نالوا | ا وپ

 قرن یار رد سیو قوس و ری تک وا ۰ 2 ِِ

 3 7 تتلو یخ یادت ازا تق

 هلا اطا هب دب ندیف کا راذرتن یفرطو دزاو وأمك یوذرا

 یخاتا ( نوپامش یودرا تکرح ) یانلوا دنانف با زا 3 وق

 ag مرکآ راد رن هد هیفو تزوشف نالوا دفع هتل رع
 نفض هزکصندرورعیانوط بوبغ وا عطف یک هديا ةجو هبناج ها

 ۳ اوا تب دو یار باب زا ربگرارف یتسغلوا ٹکر الت هاو

 خارش مان ین هپد ناخ لبا ام یط تنوتفگی نانو ژزحغ لاو شرب
 ماکتتا یون ین کس یرفهفرط نیئوخ بولوارفا تظرکع
 تالق يمت كب د رکنیت اب هل ر شکر کسع ضوتعطا لغو
 باوضتسا ىچتج ۇئ هنف رطرد كن وات ئو درآ بویر و ماقخ

 باسترهش الکعد هب د ضن رف ةراشب یفّوگی تندر د یترکب رض

 ۱ :قامزف یت هاب لوطانا نالوا یناتبناهج ورضحب ضلمآ ةدرخاوا

١ 
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 اقا > یا نالوا راد زاتفد ر دن هلا ةن احشهیارخ ا (( رد |

 رر ااا شاراخذ تدیلاوخوآ هدنن روما نخ ی دنفا دمعا

 هبس اطعأ اشم ةا زور ةن سارا یزکع رر ادو لمآ

 قلا رادا نوتکسو ورا فن رش ع اتو نابازو یس دلا ضف

 كننافورتضمو لف علم رفأو ن دی زنش ئاخ نوجفا تیفنصولو
 ةردتب یدینعلوا مفت هنف رطینتد ین وش هژرَوآ یری دعا

 بوزونک هربخ د هردشب یر ات اج وبه قاش معاد وتەۋ

 میر دق رھ ة نر كح دلبا صرف هغی: تاج ناتو ضزف

 ىج 4 وا ةدانز ل دن ك ردیک ین هد روک ة ارز زت را اا
 هلآ جاو رو قاق یافتن ینند آران ان E نط هل |: عال

 . رخاو لسفن ی رهوجت بدین هلی میتسا دق هرخو

 .كنسودزارکسعرس هلیزوهظالتْفو طقب هدردنب تدنرکدخا عیب هال
 ۱ بول وَ لاا یتند دام راح دآ دتر زص ۇب کشف توت :ةرادآ

 اضع و اتقاو فرض ا3 لا ااو ات قناری

 ودر نكتار روا اترا اتن بان فا لااا ب ۱

 aT زاڭ ارات وفه ةا دتنو دیآ نواگو

 من رتشو ناو . اعشسا ور یقه هدف عزا وی

 دی دن تقاس ا

 یمادومن



(1٠) 
 یدشقلیف هلما جلاب هلماعم هدنفح هلبتلابا سا ویس نالوا یمار طقنسوا
 ر رو ه دار اشاپ دمجا لک ساوین هلا ی. لقت ن وپ انسه رفس
 شمروکرفس لسصانع هبلا یومو هیج وت هیاشاپ لع جاا

 هلیغ اعسلبا عا ءاشهنغیدلوا ندر همن کک شیما روما شیامزاو

 لی ون یت روماه نایعهنس هظفاح ر دئپ هدعب بوتلوا هب نت یردقف
 ماها دیاناو فاررطا هو فتو مات هب هظفاحم زوما تدهرو
 هيلا یوم یاشاب . :یدلبا لیک ین ابح سافنا یکیا رزوا

 سهام هد.هبسایسس زووماو .رداق ه یکسع لاسعاو رداسهبو زوننج
 د رپ و داق هع اقا ین دی دهنو انشآ فراعم یو ڪڪ هفیطل |

 نالواراکسیو كنج تصخر دص زنم هدیمالتسا روغ ید انا وت

 یراربم دنو رهف «درالسح یراق دنل وب كنادعا ءرکسع نارسو ةالو
 ماتش هنغد دنلوا راسعشاو هربت هلبا ین اطلس ماکحا اه دقم ئ هوصخ

 هلفغل لع هتب رپ ني فط بو دیا فداصت هق اف ردق كی بودن
 راکشا یرلکدتنا نصحت دلع ربو رارفراقارق هلکجتا لجو موه |

 باتشنا مشی هتشک ی س نکا ., باعت نتا یرافایطا هدقدلوا

 !تولوا لاطب اذن داها لایچ وف فنر و هدیسران لسحا بونلبق

 سب راب انا رضح ی دنلوا رییسن هنفرط هنانسسا هلا صبت ارسا | ته ایت

 ه دن اربک ثداوح غالباو ارسارپ شن ذخآ یدنفا مالسلا دبع |
 ټوپ ه دیا مضه يس ولغحوا ی ایشان وا و

 ند رودصلا ر دص تبحانصم فرشو رود ت دیلاع باب برق

 بصن ىج زاب شاب « دمار کصا تروص هلیسهبعاد قلوا ررعهم

 نادن ز هنرو بی وسضغت هلبا قااغارب«دنر ومع نوک جافر.بونلوا

 یب ولاپ ناب افانضم رکی راب یدنلوا برات یدنفا رمعیتناک ۱

 تیود بالا ب ولک هنوب امه یو د را هلبا رکسع رارپ كب لبع ایما ۱

 ین اج هل نالوا تعزع باکر رداب و نی حسم هد هلاتمویو| ۱

 یسبضاق ن وب امه یو درا ی دنلوا نییمت هنفیعم ی ركع سم |
 یدنفا هللادع نالوا رهش هلکعد قوج یفوتلا «دماوع ناس بولوا

 نالوا رب ضس بولوا تبار دو شوه بحاصو تیلشفو رع لهآ

 س ت

 ۱ راذ ڪک هللا رانأت راقم رب وص قا ناطلس نیدلار ونه دلالخ ی

 ۱ ناسلوارکذو . رب حق ندنفرط ناخ ییدل ز دن وک ویا مھ یودرا

 نت

 یاب

vî 

 e ی ید هوم یراق یک یی دنلوا تیاعد هنلاشا

HÎو  
۸ 

۳ 
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 ضندنی  رایداوانانجو ناب کی رزم فو رکر راعظا هلی ||

 .هدن واه یو دراور هم کح شن جاق رن د رار اپ وب هلو یکسوت و |
 ینبدنلوا بصنرکسعرنص هنباج مل ولی رونکي رابرت لو د نانو |
  كنراعوتمو ولوّهسه هر رو| ی دمعت اه دتقم تانیکیب ونوپ هل اپ :

 از ایه قج هبلوا لاخدا هتنورد هلو تازا ین رللاضتسا قبرط
 راغل اش كلل وئسمو كما: . ترشا هڪرادت یب رل هرم لخد ۱

 عا كلی تربغو ماقا هنج ڻدف طرب ید و دنګه لیا عجن

 دب اکا نھن شفا apat et ا 1
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 ۳ ید ینارف هدر ساز کشت صرغرب شن ر دنش |
 نتو .یدبلوا قبلعت هب هعلاط+ یاوج وب نورد هرجا تفو
 وا بیارق هدودج اشا دش روو نالوا یرکسعینم ناب و ۱
 وام یودرا دیر ایکس سلجلا لقت وديا, ایی برض هدلجم |

 كارك صر بونلوا .ز ابخا هنفیطناکی ناکتلود داعم رانتسا

 "ث امممو کام ناضل ا.بنترت ننیعمو ليج با کیو ۱
 نوا هری یفصو :لیسمکم ىل مچ تاوراو رگ رس مراولوآ
 ناچ ازباب لس م دوضعم توص یناوکهچچ نیت کیہ

 كنج ناجا هدنرلفح یراکولس هردغ كنواملو .للوجا نالوا
 FRR هب ار اضر لود به یکی دلی ار

 قار نالف هداز نا یارک مفر ھر لن دتیات داوخ) یتا |
 ناف یارک البف ناخن عرف نما یخ عازا لا ئم زان تطل,

ame 

 . نورعسم هلیسابپلا حاق ءو هد هلباعع وب بول وا ر روکش یی
 :نادمارکچنارمربع یتفاح ردنم هلیقاطب عیب لبا څا .یدلوا |
 | تیأوا یسیکب عاری علف اشوان
 شانوا دنآ رس هاو یی نازیه شاید تادول ناغط |

 ینادنهو تعاجت رابهظا « دم س هکحر+ لیغوا طاق بالا
 ایل بقا همان سم , ناونع اب عر و هبا قلنا رویم ن کید

 يرو ڪو !, زیاد هدنراتلب:ضرافو ناوو نوزیرظ ۱ ییدیشلوآ

r 

 پیج جوی هیات ست نجف اب «

 هه بم هوم سس م

 ۱ هد: هظفاح رها هرنوآ نوفا ی طعم ۸ رويا ف دؤر



Gar) 

 Ha ait دودح هبلع تلو دارانو التسا هتنکلم 4 الوا

 هنب راهالکج و نیک هلی عوردو ن ڪڪ تولوا یتخمرب زباد ةنساقلا

 قءاعلوا راشعا هن زل هغال تام دةم ئ راک ذا دیچع ةصلو

 نکیشغلوا هد اقا هنرلتف نط هادنتر وضنهصل و , دنن دنا یص وصخ

 اأ یاملا هنت را هن بم از دنکم موفق یزاک دنا دانا تسود تویلوا هبت

 د اعنا هبناجا اب د یس افعضو دنب هن زا فرط یتساب وفاق داق

 ءانتهنغد دل وا  دوتسع فال_خ نل وخد هل نورد كب ول هقسم تودنا

 دنج ره یض وضخ كم انا نض مهر وماو تكمکخ یزکسع
 هن هیمالسسا دودج یرا ر زض ف ویل قا دیم ید هسندنلوا هدافا
 ا بودبا . ترصطو هیدن ا: قدام: ی رال وا ناخ دحرم تانا
 هنس هرضاح نینوخو دودننح زواج و دېع ضصقن ولوقسم تیقاق
 | كراقك نانلی هد هرصاح هر و کش هان ر انخاف و یا دوه لذ

 یژ هناجنو اقای هقناس تازاتما هبلع تلودبولوا ندواهل ین ان
 زهق بولت نبر دف كتمت لت كتمعن قب نكيا شغا انفا نيا رخ ه دننعض

 || هت رضوا اب ساو ناو 6 راستا نراس لاق

 هفیاطو .بتجاو كم رفس ید هنب رارزوا نادنراک دنا تلالد
 ۱ نوح راف اقرت ساو یس كرات وا  بغار 2 انيس ند ءر ۆك

 بساسنم « دننشر وما یایلّوا ینصن نکنتغ ست هلبا زاتسمکر کاسلغ

 نوعا مسها طخ و ه دیمنزکآ ناد رن قاتا لاحرد بولیدوک |

 تل ود ل اجت رو ولتىغجوا و مانظع یازوو . داقعنا تروشم سلجم
 یرق ن دنغيدتلوا . ةادغق داوم ناشل وا ناي ه دالاب هلن راض ||

 ۱ قاق زسا و ین كل ران دیا ترعبت هنفرط ول وقسم ن دنت هقیاسط هل

 | قفل وا قا رحاو بی رخن یرانکخاتمو خماومو نکاماو توتو ||

 هعطق ترد نال: زو ن دژ قنا عرش فرط لغاش یلیغورمشم ۱

 یدلواو اطعا* ه دل ارقلا حال هب ی دنفا یم :نضافودوا قوتف ||

 رادرس بو دنا یوم ےکح ناسیب هلبا تئارق دحاو دعب ادسحاو یزاوتف

 كن هلمج تیفیکو ٠ باطخ هرات اتل وب دساخم یرات رضح مزکخا
 ق رضنو ربسبدت ن دیا ر وطخ هزطاش ع رفتم هزغاوب تتولوا یعولعت
 لبحر اب هدکخ دلبا ناوتفتسا وب دنوسنلوا نایب هسا
 ؛ || هیلج رود قم قرض دباب وب بولوا طوب رم غب رش عرش نیت

a E E > o 2 u u |و تب ( 

 ت س

 < ا ی ا و ےہ

 ۴ دن دن



(vw) 

 آ ۱ E نوڪ رو لاپ هی ول وقسم یو ندرلاد نابوا ذی
 تج ینابش واجو راضحیاو لزع لا اى بولوا روهشمو
 ۱ .- هدقدنلوا: رانعشا هب وادنکورپ ور یربیقت كل رالد :تولب رو
 | ابن لیفت نك ن دلیل نوک جافزتو ناکا
 ی ور - یدشعلوا لاسرا داعش ناسا

 | يساويس ( نوپه ۍودراپ ارزو ضب مود ) ئ دلوا لوت
 | نک فاراد تجا لاکاشاب یلعریزو هدازاش اهدمجا لکی سلاو
 | ئالا یکیدرتتنوکو , لاو هنوټامها کوم هبا تا نواس
 || د اشا بلوا لصاح جازشز اهر ڪا ادرس منط ندازالد
 1 ختم افا هدنوب امنه یو دراو  «نال ذج هلپتنابلا ار ی کارو یهیلا

 ۱ رز ۰ نیوز نلصوم و .اشاب بجر ىل ىدا .یاعرف

 :کرح وااو كن شاپ . نع یجناو دل مو اشا |
 تساوی: خالص اش اب یلعو ۔ تو رات روح
 ] عضو هدناقالعهادنی هننیذلوا ندارزو شا » ادا لص هام
 | هلا هدهابشم:نیملایار اجر در هیولوا کن نانا خرو
 | هنکیدلک ضا شنا هما ظع یارزو- مدیا هلیلوا هد ادشوکه کبک

 | تهافشنادهیلا راشم علایق پف تکی رخ دخ داد مت |
 | خب ال یکی اج خال را ان, مدل عا

 | دم هادچنع ینلیلهخاخ یروا.ءاتنب درناو بلا وبامهییذزا

 ۲ ارغا یمن هی جم يا ماد رع مهار نعني

 | نتفان زارقو تاود ناکرا هر انعما کد ,) یددنلوا ضق رو

 . || هدنس هلنانضم هخ ول راق هلی زوج هل ملا رکسعرمم لات ۱

 | تح بی مارن ربا ایا ڪج البورت نا هت
 || ناتلوا ناسهد همدقم ۈلۈم دن كيا لاکرب ملحم! ن.دنفب

 | هدمدرهوبب لغ شن رب هذوطط ھه نوو .لاصحتسا یفانم موجو
 | هاا هنر آخ.رط چرا یصیب هلرولمل لاد اظ بیج لب فر ||

 طو شب ضب یفادتویلنفیآ قرما وا هدنفچ هیلع تاو د ا تفو
 ارام دت یراک ربا ذم نردد توجو ا

 زابتقسا تیوب ندف قشر ینا دخ وفوق هبو یا تاود "جم

 1 یدینیزخ آقا ی هام ق/ دن بولبوي ه هجم دق دیت

 || یا عند یخ ندنتفاوسو دابا د ا
 اود



 نیب بول وا زادرپ هوکش ند ول وقلمو نانغا هنا وجا هدف ناوا |

 | نوعا كلبا هدافا یی هعدق تازا ما ك ول خلو كمودلب دخ ||
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 راضم هدزاب ولوقسم کلام هل نال وب زان تما هلا التست ریپ لود

 زادسمو مظعا رهض-« هد کض ززذ ردشاوا راتاو تونم ڭا |

 هکر ن دز وین اكن اشنا رغراتتفکط 4 هلمج و ول ی رلتیضح مرکا |

 نیو دلا نیوز پابسا لاصتسا توله قرهناواهیفو یس همزال ۱

 ادکوم هزوج "نرم مذغ كطوشو : .دومع نالوا یراج ۱

 نیدنلارب و تبا مآ هم ال ڪو تباف هسلحت هلکم دوس هیلبآ تقاد
 | كتا تقادص راتبظا هد هيس نافدخ (نادضب دوو لع

 | راها عضو وب بو دا رارج ركل عمح هل المسا ةبعادو
 | هبولوقسم هلب راتعا قاوا یریاغم لد وهع نالوا هلی فیلع ثاوف

 | هنروهج هل یرلقدلوا خزکم هلن ۍرالاسمښښ ناونف كنبزلب ام هڏ پانچ

 زوم رب جم هتکلم هل طو ارش فالبخ كن ول وقسه

 یالتسب رس ءا هغد لوا رب هب هیلع تلواد ندنفرط یروهج 4

 "نکیارلشفلوا ر a ندهراکم صعب نالوا لمح یعوقوو رب
 ا شم وقف نانع كنم“ هليا زورغو تافع ل ابو افصا م دع

 عارف شکتسد اک وباب ھل كن وله ةبلع تلو جا راب دانا

 | تيما هل ساخ نعت زومام هللا رک اقع ر دب دیا لع ةط ایا توی وا

 ری ان لفظ شمش قسو و وب نیا دعا.« دلع بویمد امو خص اتشو
 عترت رخ هانیلاع هاشاداب هکنی_زاملوا ربصعت « در یمدن و رهف هللا
 | مکزخو ردنکشا رس مر مرگ رادرسو داماد هدنماقم ىلج
 | توفضرککت دشا اعادا هپ ةيلع تلوذ"بّولوا رت الاب ندرت الا عمال قرا
 | یژولهل نالوا نعوم رخ كیطح هناا هتسراو ندنرودک هبئاش
 "دکعاب یخدنسو ترانشا هروهج ندکفرط یصوصخ كغا . زارفا

 ثع رس هراذکج ییهلروط هيعمل اب ها اشاب دمحتربژ و نا سلو

 هی یزادفرطویسود همزال ی اغيار دق: یکی دشنب نکتفاطو منو پو دنا

 دنعُم *«زباجن هروغیا ناشلوآ بصن ئم هد ویو تادا هب هایم هدارا
 یر اخذ نال وا نامرف یسا زتشاو هعبابع ن دنا دما و 7 ماتتا

 هد هجرذ نالوا ٌظوم نکیا ۰ .مااقنالو دن لومأع كن لاهکتیا
 )وو زوکذم یاب دما الاه ییا اچ
 هو و تو تنم بیش
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 .لطن هنبرب ارو دیک ننک ااا یر اجل توی |
 كبر یدبنقا ناقعی دهش یب هسا شان ..یایدلوا توهم هلی ۱ ۱

 : یالک هبا نایب یتفیدلوا بیق هلاک>ا یر وهم ندنفرط رن |

 ناو ونپ یو یرارباس ووشش یرلت وب مرکا رادرنصو التوت |[
 یرابضپ ندنراراتخا قاجوا بویلیا .لیعح یهبلا موم الک.
 ةة نخ ها نص ندنلنا تو تناضج كنزة علف ردش و یزوا ۱

 ذاختاو مايبخ بضن هدر وار راک هننناجلارف ندر
 بیچ یرکب رس ۵ نیئوخ.(تداوعت فی ] رلتلن اراز هلا ماقف
 نالوا رومأمهننیعم امدقم اشاب دنحتربزو یتیلاو یار ناتشلوا |

 ةدنسس ةدارا روغ دغر اف نقاب یک فاو ۱ ۱
 اق ساو یپس ینولما نالوا ۰ یافت | دن ان هللا واوقسم بولوآ ۱

 قاطاهرلیخزود هنا وزانروژ ةد هفداضف نيج ید قواوعتسو

 هال دادب یاهزچ ید فدا دوادسعم ند رح عوام هدرظن ۱

 PE تیاعر م دغ هطا بتحاو مرح هطب رش کر كپيلا راس

 ناذتبا بول هوبامه یودرا هیلا راشع نی زب اش بولو

 یر وما دراوش لیمکت كنب , رکعت زین مج - بطظخ نالوا ل اوم

 بولوآ ن دنا طش كبارا وب هل, یدنلوا هراطا فنارش
 قاهزارب یک یسونوپ نها کیلو امج گر ليات قلات هئ ووعي

 هدردنت ت درو نن زکت ماقا ه«دننینه زیاد ناخی ان معرق

 ېن دوړو هن هد ناخ كن ویاتسه یو درا بولوا: تین بوک
 | یدل نیب امه بکزمو تیکرخ نزءهزآد ند زینب لبا جاتا
 هبندیجتب یچلرب نوا كارا رض هاغلوا . تبقنعالاو رد دانش
 || يي لحخهروتسمو " یی ی رکا e قاطن ان یقانول نوک
 د جج وچ

 هدقدنل وآ

 حجت سم

 || دوب بولوا بادام ندنفرط ننوخ مابفا نينو ادعاو " "ابو |

 | یاضتعا هرکص نادرو رخ انوظ رهن ی راپضعوو خج نڪ رخ | 1
 ]| هی دنسپ رنخا یأر هلرلتبا .ثرصت سلوا تکرح هروکاحا
 # نوکیا يمرکب تارا م غ بولوا ونه ور هی
 الو دودی رز وا ان ؤط هر زوا یرفنوناقوکاسع فونص |

 r.” tapi arm یو روس سس

 فارون .اتصخرو ندا تلاط ة دشباب كل |

 دنر و دو هو اشم و هعل اسطع یمال اب وریز كتل طم ىت دنا

 ۱ کج هلف رط هززوا قفلوأ هرداشع ل ترا طاق ی ارخا هلی

 م



 تی ی

 ته
 میم مهم

 نو یوم و جو و 7
 هب زاسحم عوفو«)رابذاوا ردبا قوت ن دقملا ه اسا یساومو قالقا

 راکشاو نَم2رار : راک هحراطم هللا واو ةد( ادعا روناطاب |
 شماعلوا هده اشم یراتراسجو مادا 5 دو كح نوا رونه توأوا

ween ~ 
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 E ET 0 ادەت هد دجاق صالتعشا

 هددعلق یکیدلنادهج وت هنفرظ نا.دخب یس هفرف رو نص هن ەق
 ییز ومعم هلیدضق كمافتا ژنو کم | دعا « دقدلوا نیتم هراذلوا

 ءراکسنو كنج ن د هعاقو : .قارحا ئئؤراو نالوا "ی افا > هش
WEEE هلزاشلوا هدهعلق .. زابدلیا ê 

 ه ذیلالخ تدوع اناخ هتم“ ی نلکد لک ت ولم وآ ةننانح كئاذعا ||

 || نود بوش اشا دم هزابا یفرصتم هکسندنرار ما نیت وخ
 | ثویلبا . كفو بوط لالةنعااة دف انش لبو كنج كنها هلا

 | نالوا, هدننیعمو , تزاسغ یسایشاو لا وما تل هبلا جوش یاشاب
 ۱ یزافکرفاف ید هنيو دلوا- لبث لیا ني رنک اك کشع

 یررابخایکیدلی نان د کرد لاصدا هلباز اشنا خو + .راطخ څر

 کان بیپ بب وا لصاوت هل ویالی له زکام دنس ارگ یغاطابا

 مرکخا زاد او مظعا ر دملصا (:تروشم عوفوو یخ استا

 بو دیا دعنا زکر هنسا نمک یشاساو ماده ےل نا دغا بط نان

 ناوکیم کی ٥ دیت :ماس# او لیمکنا ن هار مزاولو تاهم

 یودرا هل هدارر | كا مار < هلع نالوا تسانهو. مارا ردق

 نما د قع للا فوفو بارا ربابو ولغج واویاجر ت واهله
 ةحاضا و فش کک یغب دلوا تسانم تنع زرع هلع هنو .تزوشش ||
 تهجو نیبعت لوا ةسدا یلرنخ هب هیلع تاود , تګ ز حقا ر طاف | فوبلوا عقلا هلا رغم مب هدنیقع لاو شو نح بود: ترا

 کی وکسكنبدیا دعا هدکخ دید كدا .نیناذدرنو مکالب ییدعفات ۱

 | هلو هراضج هس وب و یراونم ه داضخ * هوپ یارو" لا وجا
mera 

  eت سم توس
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 ۱ نالوا زا یداو ناکهدولا .ت ارجاع هرکا 3 نارا نالوا تح ناجا

 | فرحو نحو .-تفلا نقل بودبا ابا ندنتکراشع تنایخ نصا

 ۱ هل نسولو ..دابنف دنا یرکسغ هراس ینادقف ننانشاپ ظفاحم نکیا

 ۱ ندید هذ رلتسا نار والد نالوا + دنن وخ ی راک ایا رارتخا

 یب هقرفرب هرکص نذ هی راحت نوکچ وا زان ال وب ما تڈ راو دقدلوا ِ

 .] نوا مها ی و درا دوراو ) یدنایف راف و تش اشب ناسمظا لیا

 زر مت م

 مس ورس سس توس
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 || هدهب فولوا قارشالا لما یزنه ر دقرین هللا ییاکناوبح
 ]| قراهوا ..دعاضنم هنس هبنر ل هجاوخو : .درا و هت داسعس ناتا
 | ناکرالاخاش ناوبد یک لک: كردبکو , .ناشلاعیف هلبا بصانم ضعب
 | عرج هلبرلبت اما رتفد و هپ او هی اخبنضو دیلام تعب ۰ یدیشلوا
 تولوا اع لع راک یت رهش ها یبانک یهکیو هبتساح شاب
 یاس یدلبا . تایح "هب داو لسو تافوء د روکدع خیر ا
 چ ارب قد یتنو د: کو عج ییاقو یزاک د تبا رب رحم كکب زکاش و
 | مقبلا بو ناب خم زان د ولوا لبا وقل وبفم هپ ثداوخ كلدتسس
 | توللیف  زوفَوم یادت هد هلخاخ ع اظلارادو + زوهشمو لوادتم
 اغ ٠ رذاشلب «ورکهدن دنتف و اش هراصتعا رظن یتنارالد زاعشا

 | ردیعبط ناز یرهنع شفت "4 دمحم بص وا ديعو ردق یاشزه
 زدن دندافحلا كن هجرت | نحئاته یڈنفا دنما دنتع ۍنا هز کنگ دن الا

 تابرا تفلا زاد «وشن و" تابعا تبصر تما لا یوم یافوتف
 نادنرشاعم هوهضو لوج هلن وکراتخانافز رب "نکنا تاب
 ندر اتر فر اعم لها نطعب ففاو هتلاوخا اط ائودبا "لو
 هکشمرب و تاج ةلمجو وش «نکدلیا اللا نام ۰ فاشکتساو لاوقن
 | ةکسوم ندتارف قلعت ترها ةقالج بخت ٠ عع تازا |

 تبولوا طلتح نیاضا هلی دز نسوفن هب امظح یشازح كر د کت ولو
  یییضعاوهو رخ بلغ ناقد اض لم اقع نالوا نل هع خم
 نکیددقداضزات بولوا ل ذبثم ةو رتو قاف لها ترش اعم هلا

 یدلوا اون“ دنیا نکیدید قفاوم خرو توی نئوسام
 || قافناو شنا شلع هلکغا لادن "سان لاذر هضاوخ تعصر
 | هرشو صرحا نادعواظفرتخعباوت تواوا " قاتفن تند دره
 | رهقو لخت دخط ع وبث خو دفع یخد یروهط هقسو ثزاشجو
 دقو مند ناف نازک فرم هنشلا نوا دلو ا تاع روا
 قر هل وا هدانک لا ارفا ان نظءوهو توت فا واو دما
 بو دیا ظا طا ناو شع ظ تیب ما یامظعو مارک اون
 نذنم زاول اتنلواو .. عندها وه تاذو ذاا تت الا نوان
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 زوتوا هب هل وط كش د.م دننرکدلبا رانا تاک لوقممان نورب |
 هرکسع ن دل وب عوقو ی زوال دحرس بواوا یدعب تاب |

 ندنفیدلوا _فاکتساو بانتچاثعاب ههلار ام . فارصاو نذا
 تو دیار اتخا یو فلکن وب دیاع تاود لس هناجولمل قرف |
 يول مل بویلوا وم هل ڪک ءالعا یلدا ق تا كنعلخ نینوخب ||

 ِندنوونامه یودراو _ هظحالم یرو دح یکیا وب هلفلوا یسو بوم ||

 دارنا هدنص وصخ قلا هظذاحت یه اش داب دح رس ل ددتلکر اخ

 ران الوا لف اغ ندر وما ت قاع هل وفم وا لوقمعم«تاوچ یکیدنیا
 كلا راشم ر زو هب نامه بويل وا لوصوم هئن راکار دا 4 هععایبم

 مودم ن دیتسه هزاد یریب دن یزشع ر زووآ هلص رف زاسهتا
 ام دم ه ده دلوا لصاو هنونادس یودرا لیباهربخ و  رایړلبا

 نیش بارا مولبعم ییارد و تع اجو , ¡ نيەت هنف رط نادي |

 ییظفاح نیئوخ ابشاپ نسح یلدا ریزو یفرصتم كينالبس نالوا
 لاعتسا, هپ هطفا زما یب دلوا رومأم مدقا نآ ری ب ویلو ا: بص
 ىدنلف» لاتتمالا میرال لا فیوادیع) دللمخ هی زیپ یک یھ

 تاکر تولوا ینکیكناشاپ هللادبع یییدتح هیلا ر اشد یافوته ||

 لربي . پاسکآ فرشوا نیت هدب راب نهشر اکا بالا

 ادا هلال بیپ هز کا دم نفس هی قلخوبف لمکیو ترازو لبا |
 ی دیشلوا تع رغ ی اول نا رره هنا نیت وشب تیپ .ردنب ||

 لا نارا داو ماو :لاج حالضوراټخاو نسم :

 ناب عك بتاکتوف, , یدیا را هبضان ریزورپ ر ا منترهش
 رک: نالوا  :متسیمد لیا ص اغا ضعوا هتسخ ووب ثدامزر

 تاکو ل بم هن اع ماش یت ایح خابص كن دنفا یص دین ج یتباک ۱

 هب ی.دنفا كي رکب وبا هداز ی هي ریسک نالوا. هسا شاپ هرّوکذم 1

 قاذلاولح یدنفا نام یددهش ها هبساسح شاد :بولوا لوح ۱
 نامرف یدرورو ندر انسا هلبا یب انس ءاپس ناب وبهدنرزواو | 3

 یدیلوا قافشا نظم ی دنفا نطصم نکی ی دفا ی دنع نالوا ||

 نالوا ینیکاکپ دا شاپ منها ربا رو د هبلا یوم یا وتم هم تج رت

 ه دنماکنه ب امنع ع رت ب ولوا یو دم كنردنفا یی اسیلخ

 دما یار زو ههیشط نیز زوضا اس یچرپوک+

 تست تنسیم

 ی مس

 | بولو هددملق جیرافس نوش كجا ملتب نکیضو ,مودعش هی رزوا

۳ 



 ی

(0 
 | هاهتجادل ور ید تف ور دق واز هتک شعب ی راش وضخ

 . - ]] دارف هه راحت هلبا دانسسا هن رب فرظ یکیایتیمادهع ضقن بو دی
 انادنداتعس دناتسسا هرزوا زر لاونش نوتا مه یودرا ١ رابدرب و
 هک دا ل زاننمیطو تک رح هلبا زکسع زمر وت وک لو کز
 موعو 1 ¡د از تلق ورتب كن وس بودی ثنوعر زا فا ولوقسم
 | یرالتح هلا ءا شنا کی دزب و هتعبت هت فش هلا داننجا یزاذ فو
 دوم زشت وا ففاو ه دلاوخ-آزب اش هنل اکمورب ضف هک دلش
 قصب ركذ) زونلوا رتطست هلتخارنمو تراشاو تنانکو زم ز |

 هربا ةدتس ها ئذ افلاس لاس ۍزاتژضخ مزکاراذلس (ث داوخ

 لیعاعتا نالوا یسبشاب ین اتسوب 4 رداو مایخ اطر یتا رعت
 كراخ یازکس مرق یفوتم نو ذی ماکبهلبا قلیضثاب یتجوبق اا
 صاب هللا ٹازب سخن تف وشخ كن, دنفآ رمع مشب نالوا ت اک ناوند

 نت تتسلق هک تولوا یک ور اب بیس قرشاتبم هز وا
 یدننلوا تبهر تن تور هک نالوا هدحارمّواو ترس ||
 لس عاد ىم ضز ایت هنعتسح ر فاكس اقرب هداننطا ترو
 قانطنتتسالا یدل تولوا رام یراق )وار اس هدن مته خن ڪو

 زر قق ب راف دنلؤا نییسعت هلو ى ا رجا ن دنفر طول وقف أ

 زالا هیس " رلیدلبا رب عس هکر د ماع هللا را بنوخ غبت ةطساوو
 کیان وال دهنر « او ات رشتکع زانو ق ل: اجال اوب
 قرافج و ا هدا را تو دباداکح ر ذب عا نیر رضکی ۳

 ندهزاخهبح شن زوبخوا كيندننلع دلوآهاوخ کیف یکتا

 جت نادزاخ 4 فن رو کس و ند ناخ ول رانقل واو
 اظفاح هیت ) یدنلوا ۰ عفت هلنا ت تاڙ استماوب ین درناو

 شنا رقاو ركع ان وه یودزا Gêl) نشو نینوخت

 زاشم هدنرلف دنا راکتشا وخ هةَصحخرو نا نداشاب نسح ۱

 ولت اچو ریه زوال اون هم توت هظف اتح هغو لأ

RTEتالاا نزول وا ر  

 ازا ناف راتو ین یش ساید تا

۳ o 

 7 EN نص ال عاراذکخ هنفرط هخناۋ زر یرلفانخ

 1 ۴ قاکادخرس ناار اک نتڈ هدنزوترخ ن وک اف 0 "
 ندیداو دن وا تصخر بس تو ديلا تا نفخ خلقت
 تخت جت بنت رس 7 کا

 ور



0 
۳ 

 یسعاود قلوا دنم دّوس ندااع دتسو دادو ترابحو نفی

 اجر و تتضح بودا تاذدیذت د ه دنرأز وشم ذیاکم نوزدرا منو لل

 نالوا را طفالا عسوو راون الا رییس هلا اکو بشق تاکو

 یراک دتبا بيتر ه دننعض ل وضو هبلطموب هتف ر هتفر و عماط هنتکلمه
 را هسک ضعا ندولهل نانیعتم نالوا رعت تأردفنوق هرب وزو ماد

 قر هل وا تفلا ی رک بیس تینسلجو دو دخ ٹن رو بولوآ عواطم

 ځا تام دقم هللا لوخد هنقورع مر دنلاب كب هو کت ذم ةقباط

 یاول ریز ینس هفناسطرپ كنوله كر دیک عب .رایدلوب لوصو هبلاطم
 یرخا هفناطو طدرقن ین هلماسعم نسخ هدنراقحت قر هلا هب هبامخن

 ی یطکی ہاکو نيبلا تاذ حالصا ہاکی خد یراودنکو تلع

 راد هبولهلو ېک ی صن لار ردیأ نیغ لیوحت هرخا فرط هلی مال
 هدقلاراربو . یدصت هر هیماظن زومآ یک ض رحت هنلاوخنا بتا مغ راس

 یراربکفالخ تو دنا ی دصت جد هئم ه دام اع كس سس

 یرنیغا تعباتم هن اوو ریسک هنتکلم هله دتنر وص بیدات

 یطعلسن كنولوقسم یکس وت وپ نالوا ندناب ولہل ی امظعو اجلا
 هبلکلاب یر هقالبع هليا ناب ای رکسع قدا غافجا ه ذهلو عفر

 لابا هیلو داب نالوا ی دمارمن كنتکلم لە دزاح ید دلو عاطقنا

 هلک عااعایفج هنلوا ؛لرت اضراو ع وط)ا هب هیلع تاو د اهرفاذحم
 العفو الوق بودبآ صرف نیمو لسهسی ریظع ماوب یلاجنز ءلرمضعوا

 سا ز هالا لوهحم هلا تبشت ثبشت هثباپبسا جا رخآ نده ییولوقسم

 پلج هللا یرخآ تمجو ترابی دیاوفو .ترشابمو عورش هرطخ

 عنامو ی صت کتب یندرازببنارف یی دیلع تاود هلی دصق تعفن#
 هيلا ولوقسف راب دلیآ ضي رعنو ج: ون ناسا هل اطا ءراتلود نالوا

 | رخو تکسم هرات دبا ضا تعا و هظحالم هت دةم یر وما ل وضا
۱ 

 لاوئس نالک ها ندنفرط ںو دا رایضجآ با وخ یک

 نوعا هدامو ولو بودیا باجا لادحو برج هرخالاب باوجو

 نوط یر اغو هی هنزدا یرکسع هيلع تلو د بویغا كنچ راب تخا

 هف صف راد فهرب ةیلع ثلو دو كّعا هيل یہا نمراو زراو 4 داکآ

 ع

 اکتشالا هب هیلع تلو دارین قاط ن دیا صخب هن ولوتسمو یدک

 || هنئودح تشحوو ثرفن نيتشاطلا نين بودی _ طیلست هنیرزوا

 ینلوا تام اما رک تاب ی دل ودام هد در ووا رود



 جواب ودر ابارغس تدنادیا تلود عفافو تدبا روهظ |[
 | ماظنو نانکچیمو طار دن رقا بانج نامه تولوا رهاظ |[

 نطق تاسهبلاع هتاذ یاسهت + ی تاقولحم لاوخا دزا وش زود

 نالوا نابناتمعنو ناجا ماظن ثغانو + نارود كرو نانزا

 ٽکو و رس یغارات یتطنجن ناکما یاب هال د داو :نابچ کرا یا
 رقم دو هلا لیجج لعقو لپ وط رمع هنر هناك ولم ويضم

 | قلا وتو تداح اتسجا رجا ما هما دةم : نينا هیلبا دلع هةم اق |

 1: یلتاضواوع كنها یراز هاکو كنجو یشا هاک هدّضرا یور هلی

 "تاولوا ىك زا اظن هنلق بانا ت اقیةف یراومظ مدد |

 ؟ فیغ هراتس یاازو هبسشلا تبسم خذ یغوفو كنيفلت نأ اوب
 5 | نيولو ظونم هتوور :تاسا ضعت نالوا مارظانع یانو ر ندنوکو

 3 هد داسفو نوک لاج جاك رع و ر دن دا تقلخ ان ةکه توش

 1 نزن ما ةي هنورحو هل حک ناتداوخ نالوا زومظ*هدزوآریرش

 لان انشا غبنج تواوا دنتسم هدسررب یر زره هتل وا تفد ها

 ةلدارعتساو تاتسا اقلط لب داع لاعوا بول ورودص نداشات

 قاطقضابف د ون صف تا دلوا یرساتو لخد ه«دروهانأت رخ

 2 هدیقع یم هر هان تفاتسا یب شرب تاثم رأت رطح الج لج

 1 ی :تویلوا نان جا تع نه دلوا ىس هیهلا تداس كا قلخ

 انا دادا دلم دادا ناجا زس ان مارا كمك

 تاو دؤر ندهتشزوپ نتربان ردبب رف هلا فم وب یرتکخ دید نوا
 چاق و مان هن رکنع و كلم ول هنس وزر نالو ینزک لم هد دق
 کو مایق هب هبراتخ نوه ناعغاو هب یتینعلاظو تع هللا تلوذ

 تن ام نمسا هبلغ هی را رانحع مابا ڪا خاردتت
 لاتخدا هللغت هاد ۰ ئ دیتشمرنو خالستخا هل وذ تازا تؤلف هلی

 || قدما“ دال یاصقا یکم یرلتکلم و دنک ی ضا را یرلک دز

 ]| نالوا لصاع نداتعارز و ثرحو . لیلع یماودخو عفن بولوا|
 ۱ ف دافغغتنم تاهج هلغلوا لتف قم قدا نالوص# راسو تانوتح

eسس حس حج  

EY 



 ست

 = ا

 | هل هعاضبلا لیلقدبع نالوا سون عبافوو . :یعیفوت مویلا هدنزادیلخ ||

 یلن اسنلا عیفر "هنع عوف نح - تونلا هلق رحم هجو رب ها هجو أ

 سس

 جرات بوللوا ےیل هب هعاضنک دبع وب یس هوا دارا خلوا ۱
 یذماو یب ونکم رصقت ر ر قف نیست نی ۱

 کل تایل کلم دوجو ه دانشنا نف هروک سان مس هر هدنرللف ||

 ,تالسر همانو مح هتل ود رپ ارس بونل وب ناسا جاراتا

E 

 ناخ ی طصم یزاسفلا ناطلسلا نت ناخ میلس یزاغلا ناطلس)ا ها || مان الضو ملا اد خبتس سابل بوت مولا

 دعس نامز تولوا لماشیزهناهاشیارا اغ ملخ كن رب سطح
 فقایعت ہ دی رب صع یر رک یال ساو ر - ه دنرلتتطلس نا تا

 كلاوحا الواح وس زا یط هحول لا ناثدسح عباسدتو . .ناولم
 دارا قل وا را ڪڪر اا

 نادن و ءاتش هد د كلوا یر هاو نسخ را ذکی طاخ ناب ره یین ڈیڈ نفت

 عح كعياقو یر ڪڪ دشا وب نت کل راشد ون عباقو زیاسو 1 اوج

 تلو د یسضلوا " .قیسنتو طض قرهنلا هملق اداتحو , قیفلتو

 قج هوا :ناضقسا ٌتسب اش تادلح نانلوا رک ذو . نامرفو فا

 یر هناورسخ نانحاو دوج رهظم . تاونات دبع هدملباتموب بوتلیق
 طبط كنتفا یرونا نالوا لی هروک دم دلج .مدیشلوا
 هل اح رهو ٠ نانلم هلا تیحاعاریاسو ب اکم روص عاق و یکیدلیا

 یرغ ندنفیدلوا ناصنو وهس عمحت یخ رات یش ا ندنفوقو مدع:

 داوس رشکت هلبا الماو زب ضت یلاوحا ضعب نایلوا اسی دیق هرات
 ترض ی الج عبط نالوا یوم بانج ضيف طهم یکیدلیا انجا

 ینتزویاسو کاسیخد رو کح دم حیران هلفلوا ادب وه هب یراب یهش

 میش د یز ەوغھو دعت یه دام بوتلا هملق اد دست یکی رانا

۱ 

 هز وامه تاجر فسا ندمغیدلوا منسيه هدن وا یلم بخ هلاکمو

yo SNE 

 ۷ قباقذ كداقو ینب دلوا یو اغ كز وکم دلج هلته چوب بواوا معو |

 نزم هلا زحاع ف اسآر نیس زاکا لر راقت نابلوا ع دقت ارش

 ب ول وا عاو قوا هنجور م هیادسنع فوقو هنلاوخبا نت وطبو

 یهرتفرهو زر بز هعفصهرزوا یعوتو الا قحلضف یهدامیه
 نایعا جارو كعا رمسعت نسح شک هب ارعب هراز وا قبال هجو

 یرلیداو كلنا نانہبو هحاضا یروما تامهمو, .ناصقن لیمکی ور
 ۳ سسس im س
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 3الخلا ى ذبانج نالوا اسو ضرا لا  اصحاو دب دچم [|
 ناکدننکفرصتو ناصتو كلارا باا هكردا رس هاب رکلاو |

 ناسا تردفو با هلا یلعو لع تمکح لامکح هنادلب و ملا

 بویلیا ناسا دارفا ر وما ظن هلی هلضاف تس ايس تکخوشو |

 لح كس# ییهیعالسا لولس نت كولم نالوا قلخا ىلع لا هج |
 زارط نیرز تلخ نرا دوسلاع دوجوو زام هلا تعيش نبا |]
 || تبوقت : بویلبا زا رعا هلا تداصس فیطل فیرشتو تبا [
 دن دنع“ ی طاص» جاح وعا عوعتو مظعا سومان ز و اق |

 رها فالخا نر ه وه وم لیعافاو + وغ ره ریس نالوا ثو دح یاربپ
 لدع نيقاوخ نالوا تنطلم هاکضت نشنالاب و ربع لحم هفاصنالا ||

  ۱ماناشننرفا بیس مالسو ءواصو یدلیارمضو مةن مل می رذهتیآ |
 || لضفاهیاع يام صأا دمحم زءهرممخب نالوا ماظع ی ابا هو |

 تيم نرد دیت کوی یرداقم كارت ان نره" |
 قوجرز لعو هتخا ید رش رانا غبت « دننعخ نیکرمشم مالظ عفرو |
 اسمو مجص ه دنباحصاو لآ یدلنا هتخارفا یه ةيمالسا تکو شو رف ۱
 رسو ے رات یف دیاوف هک وا مولعم# دعباما#یلوم بانج ناوضر هلوا |

 | كەفنلا ره اظرماوببولوارتکرکاح كار ذب شراذکالصفم ه دلوادلج |
 نوطالفا ناهج نیلءالسمظدا هن دراومو ر داص ءو دصاقعو یدابع |

 لکیلا یواب ها لظ ناطلسلارمرهظ  نامز ردنکساو ص# |"
 m~ اس تست سس

 SpA < ےس م متد + وک ھصص۔

 . مولظم
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 ۳۷ نابصکب

 ۳۷ هپ هنراوردر افک مارهتآ

 ۲۷۷ تاکرادت ضعت

 vf باک اس رندن

 ناهج ناقاخلاقتنا رک ذ
 نناخنطصمناظاسلا

 ۲۷۸ ناخذج |ناطلتسلا ۷۸ ناشوأح .رس یمصذ

 مالسالا مماشم کد تل اکو نابارا دنسه

 هاشداپ نادهع رد |دایعشنادهعردیربک
 ۲۸ ماقمالاو ۲۸۱ رانالانسیخسف

 ترضح نضنو لرع نسج ترار و ناسحا

 ۳۸ یهانب یو دباس تاعوقوو اشا

TAF۲۸۶ هدارناب تافو  

 یاطعا ۱۱۸۸ هنس عداقو یطاقولوطاناردص لزق
 ناراذنلسیاهاب ترازو درع ۸ لویتاتسا

 5 ماسال جش بصنو
 قضتوررد هراح عوقو ۲۸۱ یتعردقدنخرفعت
 ۲۹۰ هتل سو یزاغربزوندش رکسع رخ

 | سیر راب دن نسح لاججا|سسیناشدرپور انکم و ها یاغا"ترازو ناسحا

 نومامو قحرازا رکسع

 جت ا
1 

 ۳۷۳ یدنفا باکتا

 ۳۷۵ هم ر

 نوفق هاش داب نا ؟دجر

 ناتارمخورابا رک ذد ۷۹

 ۲۸۱تافضل | لیجاش داب

 یاقناونوبامه طخ دورو

 سس

 TA مور ردض تصن

aang na na N aa e rr 

 تکلع رد لالتخاع وڌو

 راد رس ل وحد ؟۸۲سور

 ۲۸۸یم ی اتش مرکا
 نکد هرو رک عرس توف

۳۹۹ 

 .e nae aoe mn ۲۹۲ تاجوت عوفو
 ۲۹۱ هقرغتم تادا وح | ۴۸۹ اشاب نسخ |

 تروماعو تروشمع ووو ضصغبب ترازوناسخا
 باتکلا سرو اشاباقا ۲٩۹6 تاود

 ۲۹4 هوسرخبناختیدنفا|_ ۴۹۴ ٹاعوقو ضو
 لالتخاو شر وش ع وو سدو اشاپاتاتکرعت ع

 بتاتکلایئر نفر واد افکذ وزو ۲۹۷یدنفا 1

 ۳۰۰ تداعس هناتساپ | 1٩° دازاب یکی ةف

 “ا هدنگ ر رخ

۱ 
 ۰۲۹5 نعش یاب

 ۲۹1قجرازابرر افکم وضش
 میک | زادزش تکر ح

 كنج هئاخ ۱

 ۳.۲ صدا _قعناو

 نوتامهیود ران کوا

۳۹ 

۱ 
 دمت ت عندش ماقیاو ۳۰۱ ەيسورلاشر ماب ||

 ۸.٣یدنفا ۲۳۰۹ ةّقحاإل

 هرباستداوحواشاب ۳۹ شاپ دیدار یک

 ۳ ۲۱۰ همخوت

 ن :ولامهیودرا با

 ۳ ۰ خ داعسهناتبات

 | جن ےعاخ
rr ara 



 :یودرا ئاق تافو
 یدنفا هللا ةمعن نوداتنه

 ES 11 |: تاهنجوتعومو ۲۳۹ ۰
 | دل اراک رو ره[ تانوفو ۷ دنسیاقو[
 ۱ ی ۲۳3۹هذقضتم

 ۴ دعا| رد * نید نمد ماڑچنا |

 f re و ب يخورال
 | _ 9۶ وص ةف عفو | ۲۵۴ وصهرفرکضرس

 | «رتتسلس لاوحا هنر هل بنا کم ادعا رو را ناف
 | .. اد افکمازهناو و ِ

 Ea ak نر

TER POOF TIEنابرصگییان ره  reی وط انا نم  

 ]| کدو ؤا تبرومامو| مه تداوح ضعب فنصنولرع ۳ اشابآ

 دهد علاقو ضب . ۶ قیصسوررکسعزما

 نا شؤاچ رس تیر وماما مال اتن ناف نفط دیسلا هدازیبلج ترازو
 وص« لک ښعر مست یعگ یزکاتمرزجرد AY ااا

1 ۱ ۷ ۸ 

PTFیودرآهفرفن ز کذا ع وقوو هنا نددما  
 | میرات رکو وض مرف ۲۷۰ تااهبجوتضمب| رک اتعدووو < 8
 | . ۲۷: اقاریشاوانشا ۳ ۲۷۰ اتشم ۱
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 اجزا !موطوارسا ندما یتاوید بصانمتاهیجوت|
 ۱۷۸ کوک رب نکسعرس| 7۱۷۷ ماش یاو ل رعوآ

 ۱۷۹ دبی هصق

 تابیناکم ع وقو یادتا ح ۱

  Eهضتسوک اب ۱۸۵

 عام  AR alal 1۵4نگر مقو بنداتا

 || نادان | محظعا ردص عورش هدازنسح ترادتض ۱۹۰
 ۱۹۰ تمکح |88 هش ماہ | _ _ ۱۸۶ اشا دمخ
 4 تند ۱۹ بجاوم خارخا دوصعف ند نا

 و زو نڏش زکال ا I. ۱٩۱ یارگنس
 ۱۹ ایس رحب اشالیلخ| :۱۹4 یدنفاقازلادضا_۱۹۳ ناخلاوخاهبقب |

 بناب تافننشتروپظا لوا قشرادزفد نافوا ابیسوزبلاخوق ندمآ
 ۱۹۹ مرک آهادرش تافووهنیزخن دما ۱9۷ دو مط وق روزا, بناجزا
 1۹٩ ایسوربلایخوفتدوع| ۱۹۸ اشایدخ احان لا |_ 1۹7 ل اش متون

 ناهلسب ترازو ناشحا هطلغرد هعزانم غرفو ناب کی ئاغا یاب
 ۲۰۲ عباقو ضعبواشاب مو, | ضعو لاعاکسرداا

 ۲۰۷ هقحال  |تیرومام۱۱۸1هنسمیافوا ۳ هکر اتم دقق "
 | ۲۰۷ هکر اتم زما ماتخ قعب یدنفا مرکلادبع د دبضب یتا هیجوت |

 ۱ ۳ کر تدلمو شزکدا . ۲۰۷, هکراش|__ ۰97 قباسا|

 رومظو بجاوم جارخا ااو هیطع خارخا ۱ دوو

 ۲۱۱ تاض شنا ... ۲۱۰ یشلاوخاا "3۰۹ ینشیانهعب ,

 ثلود ناضخندمآ| هرماع عاجوا تاهجوت | 6۱۱ هفرفتتائداوح|ا
 ۱ ۲۱۸ ن !ونامهیود رابهیلع هلاحرت فر صتمندمآ ۷ كن ىلع دلبلاجش لا

if ۳۹ هیرع ۲۱۸ فدرش دل ومت ءارقو ۳۹۹ دغاکتروص ١ 
E ۱لو اتس با هات ناسحا تلودناصخرم نعع بس ¢ تراز فا  

 ۱ ۳۹ هربابت تانداوح و

 نتنسح عج DCA e ۳ سس



 فف)

 ِ ۲ لاک هج 16؟تاهبجو ضعبرک د دابا ر گکچذ|

 ۱ دد در اید وبتنو راوی جالا یبوتکم تیرومامو

 ۳ ۱۹ ید

 ARs مرق ناخلرع 5۸ ترا ٹکرا 2
 دم e مسیر

 "0 اعم یا تر وشم | نادحملس
 . نت E اچ تیداوسب ضب تافو ۱۳۹ .ياقو شم ا | ۳ ءشناختیفیک 1

 1 ۳ .رکسعر ساشا بن ر زو ۱۵۲ زبانن اطاسەد ۱

 1 ی ۱66 هقحال ۱:۳ قالفا 0 قوا
 ۳ «تنادنیس دادزرنتتسا نوبامهتامرمشت روی

 5 ناو نارادەلس ى اان
e 

 TERE ۳3 .هیاع تاهبحون ۱
۱ 

 ۱ ۱ RN تضهنو اننا وسجخ هتس عیاقو 8
 ۱ ۱9 ۲ یا طاباب,یا رعد ۱۶۱ فلاو هیامو . : ۱ ۱

 | لو ست رور هی جیون یلت ینتسخاطتیرومم تام هیزخدورو
 [ ۱۳5 تداوح ضحبو ناتو سا ۱

 ۱ ی ۱6 4ز ادرنف دل رع ۶4

 | بیک اع تیرصف |یاغاب رهو مخ د ور وا م

 .. ۱۹: ملقرد مالضا | ترازوناسحاونارصکب

 ۱ | .تروشم عوقو| 1٩۹ ی وطن عج
 رخ عوشوناخ تکرج| ۱٦۶ ثداوح ضعبا ی یطب

 1۱۳ يشیرافک ی البنسا |نیدو رکسعرمع لاوجا

 ۳ ا یو وو اشار دش داز نح

 | تفرو ترقه عوقو "بنر هیخیوت ۱۷۴ بسند

 1 یهاشنرادص یفوتکم | تير سهاربابیناربفرسم

 ۱۷۶ تداعسهناتساب | ۱۷۳ هراس ثاقوقوو

 < - قع ا -ج ھم +



 دجیمسر ندشادنفل و ب0

 ۷۸ ثداوحضعب |. -

۹۷ 7 ۱ a 

6 

 00 زيا ٿدا وؤ یدنفا

 ۹ ثدا وج ضب ع

sheوا  

 ت دو هنیزتشخ دورو |

 ةن ادو |هب رات و هط هه قم

 تیروماهوتروش: عوقو
 Ao نامی کت ن

 ه«نلوظانالاوترازوزفر

 ۹ ادسعارارفو

 ۲۰۰ ناشواحرسلرع|رد
 ناخ یا رک الواد الع

 5۱ یارکنالفیضنو 0

 5 هوبارقرد هرات عوفو
 لاب ۳ ۷ عو جازا

 ۷ ناب مک: یاقالرع کوک

Fk ا 

 44 نایین ناو ودرابناخدوروا ملک"

 ۹۷ لعام“ ەغقۇا

 ۱۰۲ انو طرحت نتسکش| ت

 لقب رافکی الباسنا |"
 نم ۰

 "تراز وخ لح ا

۱ 

 1:3 تروشمساحترد

 هراباو نیحامهظفاتعع
 1: تب ی یا

 | نالش ازاد نادوبفو تیز یر

 ۹۷ اشا نسحیر ارج ۱۱۹ شرکب بناحناطلسا

 | اشاپ یدبع تی رومأم

 | صالقرد هرات ع وقو

 اه ؟ذا

 هم د«



 دو تست س

 ۱۸ تروشم عوفو

 ناویدناچتمادعآ

1 

 ۳۶ تداوحضقل

 نزنامهیودرا ةصاَفتوُو
 ۳٩ یتدنفا هاد ق

 مظعاردصلوص و
 دععو نوبامهیودراب

 تزوُشهسلخ ٤٦

 دونامه یودرا تکرح

 |۱۲ هل بن ان رگخرش

 ]| یارزوتاهیج وت ضب ن اشبلاع ناخ تع رع

۱) 

 ۱ نوامه

 نیتوخ *رصاحتتیفیک

 06 اشایدمحرزو 9۱ یتا طابا اتش

 ۷ هفته تادا وح

 ردصلرع ۳۰ همحرت

 اشابإ ۲٩ هعلفصالتسا و

 | ۷ همجرت |نتوخ دظفاح هجوا ٤ همتقم
 ]لر وباطا برا عوقو] < اشاب نسب ززو|  تداوحضمبرکد

 9 ادیفف . . ۷ نا ات بی تا

 ارزوضب مودق| ۱۰ ثداوح ضعب نوبامه یودرادورو

 ۱۴ نویامه یو دراب ۱۱ نادغب هدوب ول عا ع وفو و ج اسياب

 و | ٩ تروشف .
 زاد رتفدسحو دخاا ۱۵ هفرفتم تانداوح ناک را هراثتسا رک ذ

 | ۹ رد  ایودرا تاک رخآلاسرانفا رارفو تلوذ

 ۲۰ ماضع | ۰ ناغزاعب 13 هلقحال
 ٤:اشاببخر بلح یاو نا 1٩ ٹداوح ضعت
 اشا لع ندش ع وبشاب اشي رپ وا#اراح عوفوا نینوخ بنا ادعادورو
 5: 3۳ ثداوحصع ارت اسع | باص ٠ 6 ناف نينو ثروشم غوقوو

 هزاباترازوهبر هیجو ۲7 لاکسدب یادعا |نوبامه یودرا تکر ح
 یادنقکل عواشاپدمحت اش ابناغرهق مادسعأ| یک عرس بصق و

 ۸ یملظعاردض | 4 جو زن

 ۱ دمک قبا ردص مادعا | رک عروبعو رج بصز

اش اب نیمآ | ی رابرمشرادىلس دور و۷
 ٤۴ 

 _ ۳*3 _ههنجر | 8۱ نان امشیودراب

نا دبرکسعرمنبصن سنا ودرا تکحرح
 | 4؟

ترصحرنسخ دورو | وتكمن ۷ یش اسا
 

 ة۰ زدن بناحرآ | 4۸ ادتفکب ناکلندبنو

 اشایدمخکترازوناسحا ۱

 اشاب یلغراد هیزخق |نادغب رکسعرمضب راحت

6۳ ., 



EF 



 ۳۳ رن

 ز و نیک ن از عح لاھ ن ااغ

 د
۳ 



۳۷ 
EE 

 ار ےک و یا رخالل لوالاا

 ا زومرو تاکنو نیش و ق دص باب را تا

 لاصت الا ةنوصم یناوقو لامعتسالا ة سونام عاصساو زورفا |

 انى یاب ناز یاشا لاوحا لیصفتو نايا جاروا

 هلا ر اع او تکی م عاوناو راقت اوز رازه بوئلوا نوی زا

 رداق بانج ی دنلیف نیکسم ردنکسا راب یهش یاب ص اخ عدقت

 هاعمج هاش داب نرب و قاورو ببز هلم > وره هتنطلس ر رس قلطم

 ءور او امه "دیاس بودا قفومراب یه هب هربخ روما هلوقموب ی راترضح

 هدنرا داوفلا صل اخ هدنن قرف صیصخ# و داع قرافم نزاع رادنامح
 اه ادا رشلنم هضرا را طا هشیمه نیرلتل ادعراثا ع اوناو یقتسم |

 هت و رغ ل راک زور راوطا ن دیا نوکت هرکص ن دوب نما

 ٠ كد هنرومأم لزج انع دبع بولواروءأم یدنفایرونا
 نددلح یکاو روهد عاق و طبض هبل | یوم

 عیاقو ىنا هللا جرات ترابع
 هدنسس هدب رج راو وف

 ی دلبا ر وطسم

٣ 



۳:3 
۳ 

 ۱ بامو نيناغو لث ج ماتو ( یدنلوا هیجوت هب یدتفا دچا ديملا
 | ؟دادزهاتم یرع نس كن اشاپ دمح خار ری ذو ۍسلاو دج (فلاو

 7 | تلع موجه یریغ ن دننپ دلوا نیعم چ اح هد دوعقو مایقو نیچی ۱

 اتش هنغبدلوا ےڈحو لیخ هغ دغ د روآزو لعو لبط هراوا هلا مک
 دن نیش ترم باب قدو ز اسب ینتماقا دعامت هجورپ هدلحتوپ

 نونم هل نیما ین لوصحو نوقم هی هدعابسم یونیم هلکعا راون
 هرج دن اخ ری زو قبنسا ردص ییصنم هدج نالوا لح ی دیشلوا

 شیت rE اه باا

 8 a SE از |

 as یدنفا مه ارا یرادزف د نویامه پاکر یدلوا تولا
 1 پراو چچ هلی تسراو یروکو زچ «دافتتساروها رادو

 | قو( خیل یزانم اما رش د ِ
 مرافرطوایهاش دا نکسعن دبنفب دلوا یه اکر ظن تلل اک دن یاذعا
 | ج د ڼوڪکورب ی هروطو تصرف ز اھت مدیسقم ندزلوا نهار
 | درب مر وی نویامهرکمم غیالط .یدینشخنا ثردابنهبهرص اح
 ح e ی هر رپ عوف تولوا نوکسوزیص و

 ۹ :لضف سد قوح دو هر نقبل اا
 سعو نب هناربشخو تیخ ارج ند ادا هلی نرم الار ا

 "ورهر نیک ذخ رفاو یه بواوا ل نینیربجن نظم مالنیسیا

 | ید اقوام شا تی تا یاب
 كل وتس يدب نوا هزروا هجو i نامعو ی هقجال

4 

 س “ت ا



o: 

 مظع قلخ یلعل كنار مظ میا ولا تداعس ءاول هرکصندق دنلیقهتس ارب
 بونلوا ےلست هیر کار ادرس دب هلی اک ول تساوت ماکت تشد

 هل ابو راوس هبا نی رم ناف "هدیشکن دنفرط رابتالاو راب رهش
 ناور هدب ارالاس هاکشپب هلی هن اود باوئاتلود ناکراریاسو الع
 مالسو ةولص هداونحا ترض یاؤل للاوح مارک تاداسو قر هلوا
 | نالوا بص هدنسا رک اش دذواد توقیحت ن دوش نوط كر ةلتآ

 هزکص ند هتفهرب رلب دلوا زازعاو فرشزادنا هاش هقاطن زوج قاتوآ

 دو اد هللا توافت نو ڪرر هرزوا مد و اقراغج وار اسو یرصکی
 ورک ر اب رهش نوک ی کش بامرک ار ادرسو اتا ن دنن ار اقا
 نوا كاکع تولوا تکوش نکا لظ دن راتوب به رکسعم تاطخ

 اخر هب هن اڪض ولم یاس دقرفیاب مرکارادرس هدلح نانلوا نی ۱

 مرکا راد رسو ارجا عیشتو عادو مسز هرکص ند ا اصو ضعب و

 لب دلبا اب داب كب رح ةو امه ی ارس نامز نافاسخوهنفرط ودا |
 نالوا ینادونق ارد هبا قلن ارته( اب زد نادوشا ترازو ناسا |
 لا هقشب ندنخب دلوا هداعلاقوف ی ورو دشرو هدازرب زواش اب مهار

 یکی دلبا هدام او رضاح اهم زاولب قوی امه یاننود ناما عرسا ق
 هلکعا هدان زا یرادح ۲ تغرو تافملا نالۇارۈپ از هژنفح ۱

 هداشکلابق | دعغ هلترازو هاج نیوکی درد یفزکی كل هدعقلا ید هام
 لبا ین اخ دنسم مدقا ندنوپ ( عرف ناخ ت افوربخ دورو ) یدنلبف |
 یارک یف نالوا اذعا كلام ز انک ترت رومامو افک او تاازتازادنا كشر
 ؛تبخ ان نتکلُم وقسم هلی رک تط ران اوا هیلغ تلو نالوا هدنیعف ناخ

 زپسا رفاو بو دبا جاماهیاضق مس یپ هرفکر دذ كرب نواو جار اتو
 هيلا راشم یدنتشعا هدژزتسکع خ ار طاسب ب واک هم یف هلبآ هدربو
 زا هقماش لصاو هدنل زنیم یرولس یربخ یک دلتا تاحر هلا ناځ ثوم

 | اتتو ناناز ریمو نیطالتتس نالوا هدنیخمآ ةلغلوا تل زه الاورد,ص

 ؛باوصتسا قلن اخ كيازکت اود هداز ناغ یارکتفالس لبابق ی اس ر |
 1 بونلیف تانفالقم هالا ضع هل راتاطۇر ەم نالوا دراو یراک دلبا

 -ی دنلبق ياخ ًهبطصم د اقا هبلا یومو قازرا نو سه هدغانص

 هب ی دنفا نکا فح هصاخءاظ(رش ین اضف ری طزا ( هیلع تاج وت

 هی ی دنفا دمحم فلز فب رش س دق ا هپ ی دنفادنمح نت راد
 ]| ی اما اشاب لع هرونم ةنیدمو هی یدنفا دم ديما ییفاش هم

 س او
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 د )ىداوا لما ل زىرە لصاو لب یت انا خط یدنفا قلم #۰
 باس نامارخج ناطلس اشر ع نالوا هاش د اات رح ( نوک هرنکام 1

 e یتدهوا لار طع كاخ نقد ةد هعيظا ه هب را عفا هدیل هلال تولوا نانجبا 7

 | نج هيم هلوا هنرفس ءابعا لمتتعو رایت یدنفارجت یسا دنهک مظعار دص ۱

 | تىق هنهنسمقل ارك اغادجا نابنا و لوازوخخاربع وارا چد ۲

 هلو كب قطصمهداز اش اب من اربا نالوا بصنیش اب یبوخواا
 فابعینارضت ابو هللا قلیشاب یب هبخو بیا طن هلغلزوخازنم |[

 | قسآ قلشا هبح تودیآ تافوهدنرورما نوکچ اف نکیشخل وا بیرطنآ ۱

 ۱ قط صد هصخ یت امان درو ذاا نحت لاا وادول سو هناا نظم

 بسا a هب ام سکه ایس هبا هنردا .یدنلوا هبخ وت هباعآ

 E باصف كلام ةليتس اضق قبر غن ماش ئدنفا قاطع |
 ]| نالوا لو|قشرادزفدیدلوارورس لبا یدنفا نسحرفطعاوبا هلیساضخ ||
 ٤ خب هبسمانم شاب و عافت ندرفس هغ غد دف هداز فا

 | وبشابرادنب رد " یدلبایفتت هبا دنلب ماقموا یدنفا میهارباثالوا || 7
 ۰ ۱ هد هدعقلایذ 4ام ن دت دلو نبع وفات هو ارو كن شام لع نالوا ۱

 8 درا قالا عوفو ) یدنلیقنیزم هلا ترازو زارطیدادعتما ماج | *
 ]با نوب اف یودرآ نوک اص نکی نوا كرك نمزهش (نوباسه || . +

 | خاض و تاج ناب راو عیانصو فرخ بار٣ نالوا داتعم ۍراتمنرف
 ۲ لک قلب ناوید ندنوب ام یارشو خان نسخ هتفربذب یعولعالا

 یک دردنوآ :ناندلبا مای تیر :توراو هیاش ات دواد نالوا ر

 || اراب رهش هاگشیب هلبا نایش ناروا تنی اغار کب نوک

 | او5 هل بو بطور ورال ىق داش رو مک
 || یندرافجوا باتس یا درف و لز ر هن هی نااشلوا تصن هارو |

 ۱ هنری ماخ نالوا هدزوک داع لحن بورس وکی الا هوزوا:یزالوت | ۶

 | کبوتر ایر دیش تک )اب لی لند 1
 کنن al hse ق

 | یاران اوغتتشلۇد ل ایزو رک انع ةاضفو ما تو
 یار یدقفا مالسالا حشو رظع ءاردصض تونا ثوعد هو ین 1
 || واوهسینج هث بکن تو تورم ورخ اا

 | یتیم رک راد هدف نه دوا نم کو
 ]| یاس هخات ۱ ي هخانانوالفو ی اب شک عن رب هو در

 ها

 یتیم



be 

 نیەت كرلنلوا لبحر و تماقا روم امو لیکصوو نیا زا تنها

 تر ادص هرزوا قلوا فرصتم ندل اوث رغ هلك مزال نتو

 هب یدنفا دیحورمنعیارادرتف د لوا شو هی ی دنفار یښلادښکک
 قایش اشواحو هب ی دنفا نب اجر دمح چ اا بانک تس ارو

 هب ی دننفا بینم مهنازبا كلیج + هرکذ ن كوو هب یدنفا دجا رس
 یراوسقلیح افب رشنو . هب یدنفا قا ورلادنع كلج هرک ذی كخوکو ۱

 یتضبف تالبج وتکمو هکب یکب وبا یت دحو یف ابا یکلیج لب اتم

 هحن انزور .هب هداز اشاب نم اسلا ناما قد هب ی دفابهارباقب اک

 ق اترو هیجوت هنب اب را ید بص اغم رانو هکب نیعممشاسه لوا
 ن دنوکح اقرب یت اما رفد ىدنلوا هیینت همس هلجج میان ب رل هزرفتم

 لو هن ی دنفا دجا ید اماد یناج یرادونفد ردنب یکلیچ هساحم

 ن اکو هنخرا ( اشاب یطصم ظف ا ترازو ن احا ) یدشوا |

 عیفرت یز دو هلتوازو ةبنز ء اتتب هنغی دلوا توریعو فطل ناب ۳

 هنصنف یرلبجاوم طسف یا كنب کسع فباوط هدییطعلا ناش

 یدنلوا میت هلی هناه اش ی امن ناوخ ادکو یابو .میلست هرارومام |

 نا دوو وزب ن دث دمرب ( ایر نادوبقو نوب امه باکو ماقماق بصن
 نییحنو بضن ماقمع اف ةلیقاخا ینالصح هزوم اشا دمر یزو نالوا

 م س اس

 نییزتهبا صا ا نص اج تلخ قافیهسا شود تونلوا بصن ین ادوبق
 هلی هعونتم بایشا (ت اموقو یضعبو غورفرفط خوت جارضا)یدنلوا

 تدير قرط راد عرض ر دص چ )ؤا ولوقینم نداد مغ صعن 1

 !جیانسو العهززوا ن نوناف هدلاوش طظداوا هان هل دنلوا بیظنرالاسمس

 .هرکص ندرفاو یاءدو رض احو هداما هدیفضا یارتس ثاود لاجنرو
 نیک اسم یانغاو نیبارف ځد هلازکز 4 انادرن نع ج و نف دیشر وخ وت
 اتم هلان ملخ یا ادنفگ ماقمچ اف كب لیلخ هداز اتتاپ ضوع یدنلیق
 :رانفا ندنو مه یودرا لاحر هلی ۳1 اما هر است ك : یلعمشاهو

 تماس باس لو جانور 7 دنفا هر یک

 | اذنضفکو هب یدنقا تفار نطصع تالیفکلکبو هپ ی دینشا نایلش

 اا واه ید نینخ نی اش ولم او هکب نایاب فراغ هرکض

 ترازو دعتنف اشاپ یطصم ظف اح ندنارممرتم بولوا نیما یرلن دعم

 | تحاوم جیارخا) یدنلوا میدوت ةنس هدوهع نداعم ووما ناکح اکو

۱ 

۱ 

 دک

 ردي

۳ ۳ ۳ 



 اک

 هسبسسپچ
 ۱ ندنراکدتیاارجا یتوبت قح هلی عضو هنس هنااک ك موح رم یزارهپ و

 if | یراباک نوموب هد هن ت انک بو دیا لاوس لرب اسو هبلط هلضف

 | آر درا وتسورو منيم یراکدلپا هفاضاو ك زاد ار اب و انیغاب اذهانموپ |
 ار هلن اسا فیس كن دنها مراص لوا قش رادرفد (هفرفتم تاعوقو

 دوا رهاظ یبعن هدیرم تمایصحت ردهنرهو جونم خ اصم بایرا

 دنسم ن دنفب دلوا جو دم ریغو حودقم هلايس بط تنوشخ یخد
 بصنموا یدنفارع هداز فط اع نالوا یشابشو اچو د ابا ندی رفد
 gean هلبا قلیشابشو اخو دارمرپ هلا اد ار الا یک

 | کالج هرکذت كچوکو ی دنفا بینم میهاربا هبا كلیج هرکذ ن كوپ و

 ایفای نایب تالع زتکمو,.,یینفا یار دبع هلا |
 - ] نالوا اغا:یکهنص اخو لوزعم اغا لع نالوا یش ان یاب .یدننوآ
 ۱ | اغا لبع امسا یبنش اب هطوا رایج اتسوب و لوصوم هثبوب اعا بوععد

 ۱ قیاس ردص ۰ یدلوا لوم ام هعا لغات هبا یتلیش اینیجاتسو هنزډا

 | نکیا متم هدیلونیلکخ نوچ ا تج نع هب هناضن اتشاپ هرج راد

 | یکی كن هرخالا یداج یدلوا دابا مدع مز ابعو دادزم قلع

 1" | کیلی هليزام سا رفظو تو كنج رمت قو هب چ نکا

 1 لصاح طاسنا هدب اب رابه نوردو لرات هيا رد هتل و مس ,نویلف هعطد

 | ثاقلاهلیا روهس ةو رفررب هتب راب انج مالسالا شو یظعار.بص پولوا
 a ی راری اس یا بها هن امت خد مظعار دصو

 دنا نوا لد رفلا ی جر رھن , نا دلیا رت ارس

 ۱ تالوا تا نیش نونابه* هرصا نالوا داتجم ل ا واھ نهپ ار تف نيم رج
 .  دازما هرادکساو ملیت هیاغا نمح جاا یراد هتپ رخ اتش اپ دیعس

 | نکدقا یدنلوارایست هزاج بناج هبلا یوم هرکص ندنوکچ اقرب و
 || تشک دایرد هلیلولج اتش تفو كنو ابه یافتودررومأم منس هظف اج ||

 ۱ | یدینغاهیباحماش اب نا دوبفیصوصخ ی دوعو هرطاخ یراذکو
 ۱ | هب هناتسا همالسل اب اب وڪڪم قو اهه یاعتود هدنبعع تصخر لیصخت

 | تعلخسیلت هدنلصخیشو رس ر دص روضح هرزوآ داعم بوروتک
 اه ار بسک هلی اخ دا ههنا رپ ياسرق یا تود نی افسو

 .هدوبو روغیلو لیدبت اضتقالاب هر دنانکلا نس هدوب و قالفا :یدلیا
 | تابوت لصانع ( اجر بصانم ت انهیجوت )یدنلوا لینصوت هنب رب
 |قکرخ 2 نویسی یو دزا هلبا ایت نک ة او هدمرکلا نت

ry 5 د 

 ا
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 اا نانکرس یوزاب روز هدنزف ماهو کا هلال هبا نا
 .تالوو ده دج اوا طق داما نوور 009

 ةنیدمو ماکب هلبایصتم هره اق رض هزکص ندنوب ی دیشلوا ملاس

 ةه ئا زو مان ال ادیض "هضورر از هلا لب هنس اضف هرونم

 ۇت كاا و قاد دیو دما لاکا دیو ی روا نا
 | با مور هدرب شر اکسم اک هلبا یلوط ان | تر ادص هدشنابغش

 ی دیشملوا بیرغ هپ اسبنفم هرکص ن دهام قلاو ببطن هایترادص ||
 تداعس ن اتسا لص اوو تیغ ديف هتسراو هرکص ند هنشوپ

 | هن کنن دلیا تافاکمراد مزعو تاف و هدازیلس «دجبوا شش بولوا ۱

 یارماعص ناقد لبان هلا یت ابر لصف نالوا یرلبصن ے رات

 ز ونلا تر الاب یاشکهرکو مالسالا جش ء هرس هرخالا یداجو
 نیدلا یلو مع اد هلوا اظن كنیدنفا اسر لیلخ راب كلوا ماعو صاخ

 الغ ننه وچو + ارب كن هداز مقتسو هد اوتف ردص ی دفا ۱

 هززول هجو ینیذنلوا لیصفت هدالاب  ردشلوا عقاو عین هنراتجشم |
 لااسرا هل هناخ اض "ورق توتلو نم تی ه دن الخ تعشم هح وق

 . ندن دنسنم هدشب شع رد دن اینک نالوب ع وقو هدنران امز قفلوا |
 ER یدیشلوا نطولا نع قانو نم هلبالاصفتا

 بیلا تدحا بانج تعط فقو یتاقواوتدوخ دا "۵ اتسا |

 ایداسجب کیا مالالا جش اررکم هی ید ناک |

 | تسد هرج كپتلا راشم ۰ یدلوا مالسل اراد تمس مع هدنس هزخالا
 و بولوا یف دن بابرا بسم قیلعت تاعطق نالوا هتشون ته

 قش اعراکزوز نان وتشوخ هنلق تدوجو هدادل دن ان ارا هثطخ

 لر راشي اسم دات ازم هماخرثا هاه اش روصقو هاش اک تولوا هداستفا

 گور هنو راف شوا كاکدادم داوسو نیح هنناخ راکت نیونیه

 اشنالاعیادب دنا اکرب هدنلخاد یماج دی زباب ناطلنل توا وا ناعراوخ

 زارحا لبا ترت غوت عاب ام افلاب و الما ب بلک سافت هشوردو ااش

 هد نام اکوا را بک او ربع کسا بوی اد هات

 اسقا دىق هی دلو مولع ؟دافتسا ا اد ها هبلط ماح دزاو دوو

 هاکهز اش هشج نال وا دنتله هتل راد

 ۷ املا سن ال احیررانوزنلاعم مو دخ ردراکشو راتض

 و

«2 
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 ۱ اوشا ا ازک نک ورتن ند هی حاقر یرلب اچ یژنقا نما

 تیم ی
 سو دست ۱

 نا اب
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 | یردق هللا: يلخ بنروا لردیکو  دنمو را هنتراد دص سکرهایظف ]|

 | هنلوالاح یدبارازعا اشفا هب هسک یمه سوب و

 لاح تاور س هبلکو هو زج روما نالوا عفاو لوقع لسها ضعپ ||
 اقخالإ

 1 ندهیکلم تسایس هدقدلقابهروطو عضو هرادضلادعب بولوا نل ۱

 ] قس هلباغ روس صضوصخاو یطضعف زحأع ندروما هراداو رخ 1

 | هنسهراح بل تفو هلکعا لمعو رکفهدنامردو للخت تارباهیلکلاب هنروعش ||[

 | او هنس هدېع مسج بظخوپ كردن هدوتس ریز ورو قلفاب
 ۱ ف iE هزخالا یداجج ندنکدل ک مزال قفاوا ضنوفتو
 | عفو هنیصنم هناخ هرداصمالب و عزت ندن دب نولاسه رهه

 ۱ سا سودو توعد هن و امه ز وصح اشاب ناهادمس رزو یعبقو

 : يورو دبل ڪکن زوما بونلبق ترادط ورق سابا
 | قاما جوبا بوظ> ماراو ضمن : مامرو یییاتک * دهع

 ۱ | هیجوت هر یدنقا هزلادع قینسا نر قایجتاشف نالوا لک یدنلع

 یری ن دش مان الا یتقعو یدنفا بدلا یلو مالالا حش ت وف ) یدناوا

 | بولوا ناک دنز باصن خلاب و قاقریپ هبلا رام( یدنفا ناقص هداز
 || تخوهش درد هو الع متسو ضررغ نالوا ی زات هزدوحو هعفاد یب

 | یاضف نوک لاص یهچوا نوا كنءرخالا یداتج بولوا مزهو
 ۱ | مدخ عضو هیالعا تنج هفرغ هضنمو ملسع عفر هنرخخا یاههتا ب

 | اشا یطصم هجوف الع رودصو ملفا ردصض یساذزف . یدل

 ا وأ 6 دنحراخ دلاخ ترضخ هضفو ادا ى رل زام هدنعماج»

 || كام ک از اراد هل یععوا «دنتس هبوآر ی ذنفا هایم دنن زد

 | تید هننرادص لبا مور هعقد چوا رلهدلبا اضخا نلدراسیغا نیا

 اند رادصبانجع تبعم یدنها ناقعهدازا یری ایا سرا نرو

 ۳9 نضعه یالبضب .تعلخ تولوا یهاتنهش هسع لاعور هلن

 اق یزولس ةيلا راسسم همحر .یدلوا یهانتم ان رورمس هیهو

 . | قطصءجانطا یئ اب ق الوص نکخاس « دنت ق الباب هدنلخاد
 تولوا یدارح ناتسلک ناعیتر ب تان رو ی دآوف هرم كن اتا

 كتي رل ر دپ ه دف دلوا رنو كشخ نام ریس هبا ردق ضعیف هست
 :قسخامصابج هدار ها .هۈخ راخادتا هس ر دم: نالوا یه دز انب

 ۱ نیءرح شام٥ کنم نام .یدیشاوآ سسف هرات وب ه دته:

 ا هدا عمر هر ود بولوا نت رام نیمنب فای زانو 1



#۰۹ 
 تین : ا سس و

 قضا نامرف مش هد نالوا رداص هدننب بش مازاو ثکع انا لاسرا

 : هلساب ینوک تس ملایم رکن كموق لمهام تولوا سبح هعبجوم

 انو ناطإ اضو یزااقاننواو مازنحالایود یا_لعو ماظع یارزو

 (عاشجا هد یراب نهس ترضصح رولا حمال روصح هبلع تلود لاحر

 هقلا یلص اع رتفترضح مأوت ترضصن لع هدراا هتسجنراهب لواو ]|

 هل راترضح ممهلایود قلطم لیکحو هدنس هیات نو هیلع یاعق

 تایزاو یس عزل ک لا هاکردومارکنارمم مو ماظع یارازو اعم
 نونابهفس ربدعل اتللاهلا ةيانعب رب ان رتظزکاسنع فتاوطر اتو را

 اشو اعد هليا رف هغ رش اف هد كعا تغ نع هنو شم یصن

 ندنتکرحو روط كار ام ( ناخ یارک د وصقل زرع یدنلوا

 اقام نی نق یاهتقم یکم یو لا نحو (ل ادعا یاو تام
 ارو یدنلوا لاسرا هنکلفج عفاو هدیلفدنفو لزرع ءاس هنغد دلو

 هاد عو ارا هکر عم لصا نع ناخ یارکع ش نالوا مع « دنسهبصق

 دوادو توعد هتداعس ناتسا هلغلوا یکن مانو دنلب تب راکلطووج ||
 هليا مظعا ردصو . تفایض مزاول راضحا هلبا یبنرت كلكم هداشااب ||

 هینایلسهرکصندهنیفخ ةسلجو هبلاع باب قر هلوا تقفارم نانعمه |
 ۳۹ یدلبا تع زع هنغانوف هداز قحالنم نالوا شرف« دن ره ۱

 لو ره ناهار كلف "هتعامملا زاشم یو گیج دب رهرخالا

 با جوغسهطقرپ كناشېلاع ناخ رکن فول قد
 | یدنب نا بم هلبا شکر ل یوعتیاو رخ رهو هضبفرو یراضقارس |

 تی ورپ سیه یعفرو ردف هلا تام انودربو روس بوئریو نییژت ||
 شاپ نیمادمح وب ووت صن و اشا هرج مظعا ردص لرع ) یدنلیف

 قالخا بید سا هباتعا رک تفو هذن وامه نور دا هيلا راشم |

 | هلعش ندنلع وذ تالضافا ضعبو سبح هنفرظ شفت لامکنسساو
 هنسا کز مزفو تب اغهندشرو لمع بو دنا سقف تاعولعم |

 ۵ نفیدلوا تنطف نوطالف راب بش مولعم هب سلب ینیدلوا ۳۰

 اب
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 ۳ نضع هلترازو هاج ةرکض ندنادم ریو ىلا یتردق هلا قرادیلس. |

 | ترکفو هح قاتا دوج اه دکلام یغیدلوا یرصتم .یدیشعا لاو
 کیا روح: شا ییاقعضو اشفوروما "« زادا هلبا هم ۱

 .دنغامذ یرامولهدش رز وا ها مادهادصف كنا ما هنلفتم هد هرهاف رم

 , | بالوهدنسهرباد بو رو لاوز نکش ةنس ڪک ردم ا
 دفنا



WK 

 || وضح هول دنلوب شما فب رشت زونه قرادص هم یراتر شجن
 کام هل كني ركسع وقسو راضحاا سا دلو وقلم هال[

 |كءالسا لنها یرات راس هلوقمو هبهيمالتعا دو دحو "لود
 1 ا ار قهنزوهمج هل دعاس یف هل خلوا بجوم قیرات حا رو نما مادغ

 : || یرکضییدلیا زایسنو قوس هاهنا ر خاو یعازن تهذمو ناغتا ||
 | هنر ىمآو هنیرلتنکلم كن ول ملو جا رخ ا هیلکلاب ندا كاع

 || هرزوا یر رس لوالا ف ام کنم اول بوی نضرعتاولزد وا
 | هداص هجوم نزوبامه حاده نالت ر و امد قو یملاق

 | ده هرزوا كيا تیاعر امم ان هنطو رش ناخالصو ملص دعت
 | هزلکناو اتسورو هفزا اد ناسنلو یراقفتم هل خح و ؤو تو دا

 1 قت ۳ در د_سزررب و هماسع دنصتو لفکت یزاستلود ج ونعاو
 افن : , هلک غاز وهظ ت دنف طول هیشور منع

 كا دانا قتلوا قنحو ممضم :یعوفو نواه رغم هنرژروآ ||

 نصا روضحت وقس با یادش اتضحا ) یدلرز زارفهزیوآ | :

 | هرزوا یفیدنلوا ناب اضفتا ( لف یدیرد یو سنبحو قاطتشا و ۱
 | هووضخ ییسادضکو ش قا نالوا مع هدنداتعس جو جی |

 | نالت رب نؤباتمه نامرف روظتح ذال اؤ هوا طخا هب قص

nA۱ | هدقدنلوا قاطتتاو مهفو هدافا 4 ودنک یک  
 | هنلع لود طکد ضخ رع دز هدامزپ رد دود تخت غاصخ رخ مپ

 ار هنفرط متلو د هسزرزپ و لک چم ناز زدق ئانا ندتف طا
 | ق خودا هدافآ ۰ نکیابکاتظن ىنا واک تاوان و ڪڪ هب هد ۱

 ۱ | وقت يد رو ام دتففو ناو زیدوخ ملتعا ماطاش « دنصوتسات

 ۸ زائ راد تب ىد ئر كغ ۇس نالوا ری و کان نزا
 ۱ تهی دل وا زو ضغ ند ك ادب نر کی لات کیس زغال !

 | ةن ندمالسسا لسها هلتبعوفو لاو برزخ «دلح مان ةظلاتو ||

 | طول "فان فاو رارفا ید یبزاکخ دنا دنیهش یا ھن

 ناب ندنفرظ قلا ودو : لا فغا یی هیلع لوئ دار ن دباو وب
 ىاکتشاوار هاتظ کودتا لانفشاتلا زاتقا در

 ایم فلو نانو هدنکلخوتشمهرزا تل ام خات اف
 ۱ trt یام نما بویعش ربا ناب نوار تم رانج |
 5 یا لا ن نوار ر وفاق ین کیف نو تا زار أ

 e س کس



 هیسور ةلبا نایتسالا یدنا تل تاؤ د ,یدشلوا ديف لګ وب هلا 9 ی

 فای طلو تیعبن را هقارف ناسا وا ه.دفالخ اب تر
 طور ریاغم هلیسس هن اپن اظن طفح كنس هفئاط ولمل نوھکم ر دتنا

 مادعاو لنف یرلنال وا" هرزوا تفلاح و دانع هل بعارهخآ دیدح مان یک أ

FY: 

 || ند ةبلع تاؤد قرط منطو رلش.هخالطصم نالوا كقحنم ةدنثدن لود

 یغب دنلوا نایب ام قم نکرونلوا تفذو مامها هشافوو ها اتو

 روه ج هلا رف نالوا بصن هن رومج هل ندنفنط لود قسم هرژوا

 ربیسنو قوس هرفاو رکابسع هلی ناخ هبجو بوط هنتکلم هل همان دمع
 یکیدتسا یدنکواغلا اهر کو اچ نه تیتنب ستبهظورش بوادنا

 ترابج دتحاضف نوکان وکو اليم تاراغو امشب غ ,رلایشاو لاؤماو

 یسبلصا دوضقم ن دنرلتکرحوب كنس هفئاط وقسم یرتغ ندنکیدلبا
 تیعبن هبو دنک نه اط ولهاو فرصت هضبف ههدرّوارب شنکلم 4
 هدن دشاف یک عا دصف ءوش ید +ب هیمالسا كلام هرکض ندکد ردتنا

 ًرازکن وکم ۹ !جارخ| ینن کسع ندنتکلم داخل وا راکشا یغیدلوا
 رارصا هدلوبف مدع ن کیش وا دیک انو هنن هاو دنک اراښمو

 ه ډب صبح ن :اجو ضرع یرایضحب ندنروّمج 4 ادعام ندنوو

 دژدح كر هديا نبق هنر ڪڪ دلا رارف هندو دح هيلع تلو د
 ۱ یکبیع رومام ام هب هظفا تو اب اخر نالوا هد دو دحج هلیرالک هر هنمالسا

 قازحا یوو لحو دېش ی هنیک ەچ ن دمالسا لها بودیا ۱
 همان دمع طورش فالخ من هیعن لباسم هرات ىي: . بودا بس نگو |

 صوصخا ىلع و ثعاب هتکیم لالبتخا هل هج ولوا تولوا لتحوتم

 RE صاخ كننرات ريح ناشیلاع ناخ ولتدالج ولتمامش
 رج تاویآ یا بیو لنت یی وطو خا هطلاب نالوا

 هلت افمو هب راحو م حول ۵ هنبژرروا مالسا لها بول هلبا كنجو

 روضح یراکدلبا یدصت هناکرخ بجوم یدهع ضقن نویابه

 یررکیو ماضف ءاسلعو ماظع ءارزو هلملما « دنیا روونلا ضاق
 ا نایت نیم ی ا

 || كني هفئاط وقسم هذقدنلوا هروابشمو ه ادم هی هيلع تاود لاجرو

 ندنروشو رش هلا خلوا بجوم ی دع نضقن ةجارص کرج هلوقموب
 جو رشم صا قواوا رقم هتیرر وا نوڪغم وا ني مت دابعو .دالب
 | تاو د بحاص نکک بوریو اوج قابل هنغیدلوا

 و

 چ ن

 اهدا ایک



4 

 دا

ea 

 و بیدیا ا اما نارا

 هو هب شاپ لعوزو یریتنابآ" شغف هن داو هیاشاب هيأ "ضيق روب ,زو ۱

 نویاتسهروطحرد نفس یار تازه وام ۱

a 

 ال ههبا ناو شدن رو کر ینیدوبع ۱

 ژا E نیاونهت بم دو برا تروشپ م هام هلبا لنچ

 یب هعلع روس مدعدنلوا تراشاو ضرع هتلود رد:تیفیک هليا تکلع |

 1 وراتسو سنج هدنس علق فک نصح روفسم به ارو مدبق

 | بونلوا بصف ناتسجروک# اس ناکیص ها هنعاص هتالونه
 ان اننساب یلاهزدص موق ) یدنلوا ناسا ناال اع تارب ,هندنآ |

 | نزا داپ و یسبلاو یاوط انا یعدضع ترادض دم (تداعس
 | كتل الایداجب هم هبا لزانم عطقو تکرح + نذرب هدفدلوا اسر هیاش اب

 ةورواة رهف اشا دمحم غقاو هدرادکسا نوک سبخ توا
 ۵القاد ایم روح تولوا تلود ناکزا .مولغم یکخ هیلبا

 1 وب اه فرط هدنبقع ماضطو تاق الم دحاو دعب ادحاو تاوذ ۱
 0 پولوا م امجاو فوت زادنا یاب ههارخ شکلد ب تیآ نان هدیشک

 || ي اتص خدو لوجخد 4 بانه روش هقفارلب ها یدنفا مالسالا جش
 ایل انا بک هلن راددص ضا صاخ تلخ بولوا لوئمو مانیق

 دناو بلاوتبا تولوا نونعب هلبا فرش یربک تلاکوو نیزه
 | طفح .:تكيياضهدف دلوا تیام ها وا ضرعو

 1 اخو ناسخا دف تشا رزو میس ندرکخ ناشر رد ناو
 ۱ هدافا نسانعم هلبا نریشنو نار هدروا نن ؛تسارتفد نا هرارشن

 هدتسسانر تعادخت وزب ندن دون ) اکا سیر لت 3 ىدلىادناسۋ

 یبن اک تاود هن زدن كميات ردص یدنفآ ناف یل شیک نالوا

 ۳ وحسب ایا قوا هرخآ یمن تابه ناو

 | ناب رنو لزق لالا بولنر و کت فلاح هتیص# نالوا تسدرد

 هود (تاویجوتضب ) یدنلوا لقتهتساب رادنسف یذثفا یف اخر نیمار ۱

 دم دازب نع قس اضف »یه اقر ضط هی یدنفا دجبا هدازفسوا ی اضف
 هب یدنفا رشا هداز سیر یس اصق رانفرهشیکبب رای دفا قداص

 هداژ ی هرز نالوا هدنس هظفاحم هبن اه نلانا ی وطان۳ یدنلوا يجو
 و

EIی  

 لب ثوض تولوا نوو غیافو گمظسم اچبو



۳۱9 
 ۵ جت ۳۹ تا

 یتاما بولک اغا راد لس هدنراتعنع هوپ انھی ارس ھا ا ج |

 طنقف هب هتطا هج رو ن ویو اب عضو هنل ال خ بو "داد رسا

 دادفتتسا كناشاب هزخرزو یسلاولوطانا .یدشنلوا دابا

rere, 

 جالع فتئرت هقلخ یدنفا عقد دمح هداز بن اک اظالا شەر ال او

 اغ رهش هلق اذح یدننفا نیما دج ندنراس ردم ةن ا_ ولسو

 ]| ثعاطا) يدلوو تسلا ازنم هبلایموعابطا تها فد تخ دلوا
 «دن اس روک ل ام ( ن اتسج روک قب اس اخ نام ولس

 نوا یم رو یرغل جو عهاو
 ی راهسم کن ضصل ندنکبلم ناتتعمو سا دخلك ئىشلا وردلح

 هنسس هغلق قج دادب راروم ام یدیشغا نیت هف طوا
 نادسیم زارفا لعو قاتن یداود رک هو ر ڪام دقم هدنراقدراو

 دح نعابا بواک هثناب لر لموف سم ناولس نالوا قافشو ن ایصع
 بولوا ىس هدننفیش كن انعو مرکو یسهدنب كن هيلع لود ۱
 دنمحا رزو ل وتعم یسلاو ردنلح تمهتناشلوا دانا هدنتحأا

 هلبا « دافا نکی د لیا تژشن ندنشاصسو تناسف كناشاب

 یارتشو عب هرزوا هجو یا دلور یراج هدننو کیف الساو اجر

 لاخ دا هناا مت او ل النصا | یساباعر ناتسحروصوابناو

 یو داد زد نکا مار انی

 ند نفط هيلع تلود دوخاب و مده یس هغلف هرب وسو بونلؤا

0 
 هسحمارم بویمهلوا ب ات رد هتید ی افیتسسا اب اعو هلیبسح

e ۰۶ 
1 

 سست

 هللا یرنک.ت لاک ندنند دوا نوي امه مولعم لتضا نع قق الو

 || هاچ هیه انوک اغا راد هلبا فرش طخ نمضته یتونعدو لالا
 هی اشاد نیسما دمحشرزو یییقوت ل د هک هب هناتسسا تونلوا لاسرا
 نشر تافو ) یدلوا لالهتسالا ةغاوا هنترادص یه وت قلم اقمعاق |

 | یزکسعیضاقییا مور افباس ( یدنفا میفردجش هداز باک ابطال ||

 دن ودر کخح زاوس هلبا یربب تلع بیم هلو او د هنخازمءوس نکن دلا

e 

 ص

 1[ یساوا ناسخاو ق طل رهظم هلا ناتج روک تم یکسح ناک اِ

 ]| ناني کج هل ا ضر لیصح هدل اخ نه بوی وا عن ام بارسا

 || تکلم لالتخاو كمر دبا طبض هبودنک دوخ ابو قوا هظفاح

 تارو د یھت نطورش ق.اشلوا جاع زا ندنفرط راتیاد هلسیبلط
 irz ۰ يافت ت سس 2



۳ ۶ 

 | ۰ هقرت هلتمخوت ناب دنا تود نارآوخ هبنازو اظعا

 | اتش اب ءزج رادمنس بصنو شاپ دم هداز نسح رظعاردس لز »۴

 ۱ ایر رفت هرقفوب نیلارع بیس هلن اندر هدننناتنشح نیش هیلار شم
 | زظ یرب ت لا ههجوبنشا یز قوا تمارو حو تاڪ

 رک هیتر كنولومتتم یدشلوا

 ضسب جد قاوظاو شب وشت شعاب نیک رد تکننشا٥ ا دابو
 وقف ةعف د ماش هش راق دلوا شوٹ بینش هلب ۲ هظل اتن

 ۰ مينو هرک نط ناذک دنیا لاک برخ مزاول هزار لبا

Oyaسو  

 رسم مدیشعد ردو رح j هردان رب EOS قاو
 اٹ نادا ید ردقو اضف تویقلوا زاتعا خس هل اوح هح ةناق داتض |

 هک در ره ویلی بیرغ ایسا بوت رو هی لغ اھا
 | راد هدقملا ماسحو حار لاا نالا اذه او ماتمخ باب خش
 | هلو یدصق ءوس هپ هیلع تلود كل ان كنولوقتسم هدکخ ددآ

 | یگرادن ورا ند هتس لا هعف د ییسادغ دغد ناتشر ات ات و 1

 | هد ةماننب صو كلکل اهربکیراکس دی دوزتپ و حناش لو دلا نیب

 | هنعصخ واوق تم کیا ع مفاو نما تن ذلوا جز دنش تام دةوي

 الخ چرا ینو م کسو ید دارا کو
 | دات توو سد مب اولا ق هدک دی د زولی روگ
 زود سا هاو تم ه دان لص حض نمد ق٣

 هدهتسوبو کج هزونن هنسسربهداموب یلقآو یکج هرو جاور هدتیتصم
 زا خذو تانهمو نیسبعت رکسع قوس هر دش هیلع تاود
 ناشد ول دد حرش كاد هبجفزاو نوب امه یو دزا توبا نبع

 نارج اع نات کش قات وید ی دیا راروملوب دفع سم هکنتح هلا

 یرکب كلوالا عیار رهش ل هل کس هڈدض هشزپ یدلبآ نا

 ماش نو کشت یکسروکرود هی را قوکی چو



  neااع ۳

 ماجثادحا عنم) یدنلبق یعاوارشن هذا کاو فارطا مدنب اب اعم ||
 ند هیانکر دق یرلم اج تالح عق او هدنف ارطاو هدد اعس * هن اسا ۱

 ات هتفر هتفر نار اکعمط ضعب هلب رکو داریارشکت نکیآ لکد نود :

 ,اددح هلو ندنوب هلب رال وا تلع هنتردن كبطحو هنلف كروص هلا |
 |یج هوا پی رخت یاجو بین سینا همرونو ات بوی لا ماجا

۳ ۳ 1 

 |جاطارپ ذو یتفاجردنب انب هنبدلوا طایتحاو مزج قفاوم یاکهتساو |

 ا یزو یظفاحمیزواو اش اب لیلخ دیسلارپ نو یظفاح نیتوشو اشاب نیدح
 یرادقم كب تردو هداب . یربعرفن كيب شیکنآ هنیرازتعم تاب نطصم

 أ لقاعم تانلوارک دو نیت هاو تامهسیجیوطو یی هبجو یر کک

 یازرغمرب هبن اکم نالوب ع وفو نیتلودلنیب یربغ ن دنغن دنلوا لیصح |
 قلوارج+ هب هبراخم مالک اهلوا بزب! ناو. يک دن نادوعنمرانلا ناف |
 هبوستو طاق ریمل و داورو داز ریاسو دامسکیوریاخذ هاب

 الا لیلج رها اا طخ هب اغا ناو هنیرایضاق هغد زا دالب هذا

 ملک تای نمي فی ریش دلوم نادناوخ ) یدنناوارادصا |

 مسرو لرد باد نوگیمکیآ نوا كلوالا عر ن ) هبفیسو, ۱

 تعرع هنفب رش عم اج دجا ناطلبس م اجج هاش داپ هرزوآ نیش

 هر ذنلا یوربا کپ رح یناکچ دنب نالوا یر ہن اهاش مودفرظتفو |
 ح تضج م ا نمو دق ران اوخ داوم پوروپپ ترسم ةنیهز زب اج ۱

 ت اشمو تار هلبا زونفا قوش عراجتاو رودلد تاب ییایبن الا ۲

 .مامو صابخ بولق نالا هللا نعصنو ظعو حاور رشن خد ماظع ||
 | نع دب د مانا راب یهش بویلیا مادخل | کشف یس دفا سلاح واو

 کسا رایدرویب مامر فطع هنیرلنوب اھ ی ارس هلی رام اشتحاو

 ف رش س دوو هب یدنذا فزاع دمت یشاب میکح اا ےس یساصق

 .دمح بح یس اضف هرونم نب دم هب یدنقا دعس ده هداز ایج

 لباج سا ی اطعا هعشب هقشب هني رادو ناسبحاو هیچوت هب یدنفا

 .دمح «داز یدنفا خاص دمحم یرکسءبض اف وط ان یدنلبف ناشلو

 اشیای هلتمجوب و هدیسر هه ام ترد نوا نترادص ت دم كنب دنف| نما

 ,دمح هدار یدنفا هنا دبع هبا یوط انا ترادص بوثلف د

 نوا كم وه هام ,ی دنلبف هد دنخ یما ور كنبدنفآ دعسا

 .هزاروخأم هنضمو 3 ا ی ھفباظ یرکسه نوک

 یساضق مرکب کم هب ی دنقا,دجا دیسلا هداز ی هوهق یساضق

۱ 

 3 تب



© 

 : تمس م مین ا س اس ل

 ا والا امکح هلا دغلا س مارج یافعتساوملست یر وقم بهار

 | اجر یونف بج ومرب هدن رونص یراکد غا ادا یی را ةبعرش بنچ
 بونلوا هدافا هج دق یخج هلوا روس ام ناینضو ناوسنو روهقف
 هنسم وب + دف دنلرف یصعل و درب مس هی اپ صرع یرل-ف دل وارپ دب دن
 اشا د دمحر رو یسبلاو ىا مورو انعاب دم راس رب زو یننلاو

 | 1نو تماهزو ات تبا نا ی نالواو ناجا د یرا دال
 | یدنلیق زومأم هثب رار زاوا تدل وف یکیا هل رکسع بیضو برح

 | هدرل «مشطور ورپ «دنب راب ر هش “هدب دنسپ یک زحو روط كهيلا
 | ضص قص ءاهءاشبهتفیدلوا یرار ونار فوشکم ینج هیارب تمد
 FS قوازیبو عیفرت یناش هلت اسحا ترازو یالاو هیتر هدرا
 | عيد وت هئنباف ڪڪ *دهع یس هظف اج نوت وخ هلیق الا یراق اج
 جالا ناناوټیئا شواج هلا قلروخاربم كو نالوا لحم یدنلوا

 یسبج هنماحم یلوطانا اقناس هلبا روکح ذم بصنمو مرکم اا دمخا ||
 عید رغ یدلوا مرخو داشلد یدنفا دیو مع هداز فطاع

 | ها شاب هزمح نادحبس ربو یلصحت نب دبا اقاس یلابا یلوطانامدلوال)
 | نیسح جاسطارب زو ینلس یس هطفاحم ردنم هلدیفاطا یع انس نی دیاو
 | ىس هظفا ج «دیدح هعلع تراز و یاهنااب یل ایا هدكصو هیاشاب

 یسیلاوررکب رابد اقباس یلایا لصومو هیاشاپ نایلس رب رو هلیط ریش
 نیما دندان لیلا دیج ن ابا ری رایو هیاشاب نیسخرب زو
 هاش اپ یدبع رب و یظفاحم صرقاقباس یغاتس یرتن اکو. ها
 نکسع نوین )یدنلوا هیج وت هب شاپ دمحم ار رب زو یغاجتس هدجو

 | ماعضن تن دم راچو تعجا مو اجا هب ولو قسم یس هفرفربهلغلوا بک
 ا هدب دجلارق رلرادفرط بویلبا تردانبم هنبضن لارق هلبتف عمو یار
 یسهجر راج وقسم ی دنا ,اراشلوا ع انتم عجب ب ندركر لغلاخجو عاطمو دافنم

 نالوایم هدربصن انطابو هی او نطو رش التسب رس تكنولهلا رهاذج

 هد هیامسد بسک هنل وصج كننضارغا ضعب لردیکو هیاج یلارق
 یني روب ندلربلا زج نیعتم هلا هبرام مراول ریاسو هدابپو یراوسرفاو
 "هدن نینرلفرط ماکحو ةالو ناک هدرا دحرس یکی دلا لاخدا ههل

 | هطظقاحم كتاناصحو جا باد دموختو روغن بونلوا ضع هت داس

 یانی و

 || تدهددعنم یقرفیروهجج هل بول وا كلاهام دقم یلارق هل (روغب هطظفاعک

 < حیا n د س



«۹ 

 اراشم ( شاپ دمحم میکهداز شاپ بهاربا تّوف ) ۍدنلوارب ذو
 أ رنو خانزات مخ ناخ هنا نالغلت ناک« ٹنجر اڪ هوا دخیل
 كنلءا نشلکو یداوف هر ) كموح مما اشاپ مها ربا نالوا لقت

 هلترازو هعیفر هبنر هدنازفا ترشعنامز وا تولوایدازاسوسن

 ۱ ییسالتبا هعرص هلن اه ثلع یدیشل وا دا نت الاو رای رهش ذامادودارفر
 اقا هنب نخ اودو عبالح ناناوا بیترت یف اجو یناحور هلببسخ ||
 نداسرف تفاط يلب وا و :صالبخ ندشا خاج درد وا بود ||

 بی هشاطکشب هرکص ن دنتافو یر دپ بوبمهاوب .صانمو ایم |
 اقان تن زراف هد هناسنلح اس عقاو ةدنهاکشیب یدنفا یه
 | یدنا رلباراهتو لیل را مما هلیلاح یدنکح بویلوا یتردق هب هسااحو
 | كنفاقوا یر دیو ..نییعت هک دهه ند هلع تلود فرط
 كما لا م شم ونشا :یدبا رلبا نی وهن نس هم زال روما هلسیم اظف

 !ْنسعف یور ع یهو عورصم هدندب لجا کشک یف وک یعتمرکی
 | موج نح هدار یعشچ هلا قح لضف هقحال یدلوا عوزیم ندنت

 لراس كن هداریتوف بونلا دلک ىس هم انعیاقو هرزواقباس لاونم ید

 | كبت نا قح لضفاب خلد یرازانا نالوا ترابعاندوج یار
 ادا كلان رشا انا اھو ىق دنلىق قمه ههل و هلا ماجسناو

 كنارلا مر (نالطلس دجف دخ تدالو )دوما ردانقلا نم ادتسب
 فخدزب ندیراب رهش ترضخث رکاب بلص ین وک نینا ل رابم ی دب

 دوجو *راوهک شع شبا راو دوهش شوغار ویز زخا هدنخرف
 ۱ نورش عا .یمآوت ضيف م دعم و ماش هلع ناطاس هوش دخ بولا

 :نوکوکنورس نالعا هلا یرلکلنش بوط نوک وا یدلوا مانا
 وتضم ند هزات یارجا یراکص دلبا « دما ك رافجوا زا ههکو

 ۱ لصوخ نورد او لا ندنساشام هبب رغ لک ایه ١

 عقاو هدندو دح هنس ول عاط هرف ماظن رکذ ی داوا نورب ندربعت

 ۳۳۳ ناماونما ناباشو دو دعمندنلود یاباعریسنلاها عاط هرگ

 ۱ دیدافا ناز ناو انک تان 9 دو دم اعاد هنن رازوآ هنس

 مد رم لبج راکت ضعشر یربغ ندنرافدلوا نایفط وارد جراع
 زازا هلا نانا لغاتظ یعالسا لهاا نان ون «دیلاوح ولو ارت
 0 a قاطباضو یاکح كراش ف رطواو یسلاو هسوب یکیدلی

 | ندیا زوشورش ملعت هت زودنکو یر وقسم ضش ی |
 سیا

۲ 



 هذ

 ج - سه

 تب هد دو سم کم هل راشم یک دبآ تمونصخ باب فو
 | میخ هلب رکسع اد قجوم ه دنسف هژاد هلحم نالوا یزانیعج هل لغ

 ۱ بعر یاتلا هثب  هیشاخ بولق هلا یر ین راتیعچو . راسخچ ادنا
 هدهرشطورارف یروصفو رابشا عت هتشکیرادقمرب بو دیا توطسو

 هثب رار زوا هدقدنلوا زابخایراکحدلپا قالا هشراراداوهنالوا
 لاعتسشا لادجو كنج شنا لاصت الا ىلع نوک یکیاو , نیبعت یکسع
 | كنچ ید مدلحیکیا رو مهتم تند ن دلحش یراقدلوا. هرخالاب بولوپ
 | د ایف یرمغ ندنغیدلوا .مدهنه یرارادنفا ی اش هلسیعوفو
 | چ داخ هرزوا قم ااو ا دادءاو تن اعا ءرانلوا داسفلاب یعاس هل وقم وا
 اهل هجو وب ند هز وب رم تکلعو خط هنارکراذن ران الوپ هدلخا دو

 | یاری هکلم ماظن یدناوا مفد هلبا قح لسصف هنتفو شروش
 ۱ ندنشدلوا داتعع یرشن هقب رش یحاوا هب یهاشداب كلاع قلارا

 ۱ قتامدقم رولوا تخوم ی دالب ینارفعو :دابع شیاسا ید خدو

 | یدنلوازجاوزویهاونرنشنورها ورا دصا هف ان کاو فارطا نیضنم
 | بچاوم طسقو یراقدلوا قسه رک اسع فونص دما م

 ۱ انتو هداعسلاراد یاغا ندش توف )یذنالیق بنا و.ر بازا :یدانآ جلف
 1 هداعتسلارادووندامرر ik) اطا ناسا یار .كاعیهارو دصو شاما
 | یسرادم یلیشعلا نالوا مار لبان هلیرلت اسغتلا یظنو ماما هنب ىلاغا
 ۱ هوس كناغا زیشب ماعا هد اعسلاراد لاح ی دنفا ها ربا یدب رک

 ] ناسا لوهحم صرب نالوا یببط ی دننکو فقاو هنجازم
 تبرشرو ,راضحایروب رم هدنبقع تصخر لصحت .بولوا فرغف
 1 تجرراوحو لاعتنا هيلا راش» یاعا ه دفع لامعهتساو بسیار

 | یبط هدق دنلوا دیدهن موق رخ ماما یدلیا لاصرا هلالطاو ذ در ||
 | ترش یکیدربو «دف دنلوا قاطتسا تبطو تم رد "گرم ةلبا مارا

 | بدات یخد كنیسکیا با لاح وبو تر دا ه زفد نسازجا

 | تر ۶ یدو هسردم كاما بوئلوا دع تملصم مزال لابزکو

 ابطا نا الب دعب اي بونلوا .الجاروک ذم بیطو افلاو
 هدیروضح رایشاب مکحو نامرف زا دصا هرزوا كماغعا ناکد

 نادانو اطعانوباسه سور هنب را دیو , اقبا رلثوا مولعم یراتراهش ||
 ]| فیس هدلاحیراقدلوا مصتنعو ریس یراناکحد كرانلوا لهاجو

 |. رادنا طرش عدقن هلینانبب یرلغج هّملوا ریمدنو ما دعا هلتساپتم ||

age gn 



۳ ۴ 

 فعضموعهقجقآ ۰ یدنا قحاو قبال هفلوا امرفزاکهدرصم ملقا ۱

 تولوا مهزذو ناشی رپ یلاوحلا امویف اموبو جج یردف هلا مرهو ۍزبا ۱

 ررف» ۰ دنلود ئا لوا دزن یفج هیلوا روا بات هروما یهاود هلو وا |

 رومطظ ر او لواو ی ۰ اقا كاد هن دورو دیدنج او بونلّوا لصو هنر |

 هلا اباد رک (هتچس> ارد دن داح ع وفوو بصانع ضع تاپمحوت ۱

 | جاطادیسلا"یناسو زوظنم اشاب هزج قبا ردص نانلوا هيج وت ها

 هللا ضیف رب زوو روم: هنس هظفاح یغاتس ن وہ غا اش اب دمحا |

 كركدىع ۋەش داق نانلوا کد بودا بلج رکسع رادقهرپ :

 اند ی EF وز رو ری 0 ۱

۴< ۳ 

 le هر اتتسا ی نخ سو ر كن .راراسو انکا هل راب غوا

 یدنلزا افلا هیاقش تایزا هاکت ری ع هدر وکذم ع زات 7

 لیصفت « دالاب هج رکا هلا راشم ( اشاب بم مارف لاو لوح |

 ید تدمر تولوا قفوم هر هز وکم تم دخ هرزوا هجو ید

EGاش ا دم ر ادن اود ر زو یس لاو هورو لزرع ند هزهاق رصف  

 ینوط توفص ن دنا تقی هاونعع ااو لوقف تاتو

 ی دنلبف رابتعالا لیلج رما رادصا اب اطخ هیا او هنفرط هلسرجرد

 كلج هلبتلابا هقر و ر وبحم یرسکتم بلف هل نیغ انس هناخ كناشاب
 نخ یدلوا نورنا ا یک ندا زدم وا هن رخ اتشاپ

 ۲ !ندنتیدلوا قلا لام کس نلاوحواكناشاب نسخ ریزو ثدننادناخ
 هدهع*دزبس نلاع ماظن كن انجروکو او هتلابا ردلحامدقم
 ۳۷ دا باب و زخه تفو تار ور ی دنملیف یالقتسا

 دادی قیام بواوا یتش هنا دن اخ وا هن ن دنکیدلک مزال لقن

 | تیانع یکلبلاو ر دلجو "ترازو هکب مهار ا یزاب یهش ترض ح

 هنیهلو صا تواشش بارا صعب هدنلوصو هر هنئسحا یدیشعلوا

 بزنم اب نح ر ول دو نسوا
 ؛تمذ ةلاوح ا دعا ةلرلنل وا بس هداسفو یماظن كنکل# بوتلوا

 !ندنوزب یط هلیسهذارا داوس رثک یندهنلازاشم  یدنخلیف یمازیها

 افا هو راداوه هنر او دنک للا رمد رادفم رو فلت نادعهر

 هان هنب لک دلبا جاع زا یهیلا زاشم هلبا حبا را ند رهو تشلاخم

 یکی... تا تو I LIRE nT ا س س یا

۶ 8 

 تیم یاران لس بو ی
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 ۲ نت تست ج



 كتا اندم ەداز نن ندا تأفو کا لاو دافنرپ ۹

۳۳| 1 

 رس شوم هسا هرعو

 e هتسشکرس نلانلوب یراداوهو ||
REY ۱ح د  

 | بیقعلو اق یک ع یو قیر کس, دنیا تمر ارو هناا |
 تو دیا بیک و لاصیتسا ننرکسع كن عت بونود هک شکششکو ولا
 ۱ قفار شاو نابعا و لوح د هطایغد هلیرکمیع ذا مزق زمو زا رفا هرصهاا

Ta.هر اغوا بهت و فرصنودخا یر اینشاو لاوما ودنا  

 ]أ هرز بودیا هدافا هرنصم نلاو كب ىلع نكد فلصتو هفناراهظا ||
 || رتقغج ندویاسو ولت وا لاا یفیدیشلوا «دادرارقیبتزت کش ||

 بونلوا بصترغا هرکسع كبد به ذلآوباو لژادت رك ر كلو:
 شکککو مایخ بصن هداعصح هلباعم ماش تفو یرکسع ك: ىلع أا

 | قسادعا هلا هظحالسم یتموهفم كب یشعبت نا لبق ودعل ابد خت ید
 | قارغا بودیا نوک ر کید ی رللاح هد هظطرب و . نوش هنب رزوا
 | قلیاوسرولو طیر هتلذم هلسلس ی یف اوو طبض نیرلتامه و بوطو
 ]| ترد بم دقت خد شکتکو تدوع هرم یرکسسع كي یلع هلبا
 ]ها هلی هع اشا یتترش ابف هنکنج راغل خم اروم هلیسسب درو یلاوو
 اب هک )عام شاپ زود تشحو یا
 | تولوا لوخشم هلآ رک نع برو لوزن هن س هبق برخ هلرقلخ یسویق
 اپ ننکش کو یوق و بنترت نک یاو هد هرس ت ده

 شعتیحو نارژ شکشکدوخو نددموعهوب ی دلبا میست هنرروا

 دشعنیمدرانوو رارف هندناخ دیعصو رت یتغلرعاو هدا بولوا 0

 یی ل یلخ نازکو یکب نیسح شکشک بوش ور ادنشا ۱

 ۱ كب لیلخ دل بل جش قی اس هرزوا یل او *داراو لق ی رراسواا
 ۳ نیس .هنشیریف بولوا رابنوخز شمش هدوسا یراغارج فن یکیاو



۳۷ 

 ی هتح (هریاس تداوحو لواروخاربع تزازو نابیح)یدناوابا |

 تو لیاصحو سوسک تب ورو دشر لی اح هد اغا نیسج کیا
 رازکشخو ببرقت دنب زلته دخ باکر ندنعیدلوا سون : ام هلنا تفاصحل و 1

 "ی دیشعلوا بیطوت هللایهاشداب تفط اعراردم باصسیلابقا ناتان

 هلبا ناکموعمو ناش تعفرو دا ذ نم اهو زف اموب دادعتسا نالوآ هانت اذ ||
 كنلاعفلا عيذب لاخن یربغ ندنغيذلؤا داشرا تاع هتسلوا نارقالا قيا ۱

 هنایتشا هتک الف باقع « دروخر هلوعمواو هناورپ هنءجچ عش یس هرباد

 أ و بتشاو قازرا هن اه اشرتا ایک ر ظن هدنف> هلغلوا نّمهمیعح هلو
 یلی او نامیق ترازو یالاو ةبتراب نو کیم: ۱ كن هدمملا ید ||

 لب ل اح یاضتقا هدنرورهزور دنچ یدلوا ۍنآماک سس جر اع لب
 هش العو ههلا رادشم قلادا لوط اناو هباشاب ییعررو قلانا نام

 هلیساضف هطلغ ۰ ی دنلوا هبجوت هاش اب هللا ضيف ریزو غان |
 هداز یک هلیساضم كينالسو تیولوم لیان یدنفادجا هداز یتفم ||
 | ك فیطالا دبعیشاشواخ یدلوا تشاشب یور هدنخ یدنقادجا |

 !ترضحت نیباوب یادخنکه لبا یصتمو هداتفاو طق اس ندتفطام لظفا
 دا ئز یدلوا داش کک یخ مج رذ كناغا دما یراب شب
 هرزو مدتتبنمم تاادو مدفنوناق یس ههکیعتوا كن هبش لا"

 تعلط دیشروخ هدقد اص ےب حالبناو عاقجا هدنوباپمه یارمس ||
 ۱ دنن وتكرار تنطاس نابعاو تلود ناکرا بوذا عاملا نوبابه

 اسکا فرشو ف هللا هناسه اش یو نم ادو باتش هبیمضادیع

 ,یاذعا نوناده یامنود نوک ید نوا كمودح هام رلیدلیا

 ناو لو رمن تنها نن یکن وکی اب كر هیلبا نوخ کج نل اکش دن

 یانی کک | هدروصح به اوم روتصح اشا دمر زو اب رد

 حاب زا سرم دادما هرکبص ندنوکح رب بود زورسلا صاف روعم

 دف هدنراف ط شاکب يباح .یدلوا خاور یاشکن اب دان ترکدوا هلا
 هني راکدلبا شالتو مین رب یییسس ءانباو اقف شاب وا صعب نالوا شاپ ||

 راو هران ىج دیا واو یون هتن رارزوا كت یطصم هدازنلان حیا ۱

 روهتدو رم دم سور کک | هدروک ذم لاحم یو هلوا لاعتسا
 یال وا روک شم یم دخ هللا لاسرا هد اعم هن اتسا هلک فاو ور

 هلا یوم ( لوطانارو ذس زا یدنفا دنا هداز نت تافو
 یادنلنا ینادوانج قوس معو  قاف ماع عادو هد هجا ی



 ۰ لاب نالوا یعتم هل راسا !رغلاو قلا ناب هد هرم هنیدم ۳۳

 ]هان وو دودسم هلیطاست تند كل مان ځا بابق نودرک

 ` س اعلاو قوس كی هلح تولوادولا ندینسه یانهب ی اضفموق ۲

 ]با ڭا یخ دا زر لاها هنا زېئ سنک ؤ هاشک روک ن فا

 | نکیشښلوا منم فرط ییا ندراذکو تشک دیدم نوع یق نورد اا

 و زد و نر تو هه قو یه
 ۱ ظغا زدت هبس عز کب لعنت اھ همان نور كوب ظعف تونل ا

 | ہک قط ضد داز اش اپ ساسل)یماعبس اح یلوط زاوهکب دجحا یز دازب
 هه زج اغا نطضم کهصاخی اما حیطف هب یدنفادج | یعتمر یتاخا هن است
 لتع اعسا ریش یاد عاج نیم تا ید نبدلا یلو یمن هبتح ام

 ۱ ضوعینافا هب را هب یدنفا ها ارا قیاسرادزت رفد قیا کی کیه یدنعا 0

 1 | ابر هدوجنوم بصانم ادعا نددرلدوت تبونلوا هیحتوتفکب لع هدازاشاب

 0 ۱ ل اغا ءاس یدنلوا ت تناعا لب اطع یخ د دن زانت و تب انع هق ام
 ۱ نانعیشاب یب ماچ یل اغا زادحطس هکب ضيفه داز اش اپ دجنا لک

 | انجو ماطع یارزوتهد روک ذم موب یدنلوا دیجزت هباغا |
 ۱ قابا بلع " هاتشاب د یط قمری زو یل اا ی زوآ بولوب ع ودو ی

 || هاش اع نما درب زو ییقوتالاحالیس هقاتضا ییفو تصتعا
 ندا دیاششاب ) نتسح جالا ززا یراق ات هردتنعسو لاخر

 هزج یب اسف نالص هی اخ هناتشاب .رج نادن لس یزو الصح



Vo O 

 4 نیم هلبا ر ادا للو راوهش *ولولو درمزو سان تفچرو نت

 تلذکش وباب عصر هلا ویاو لعلو .دعزو سابیلبا تفجر و رالبف

 بوط, چ وا نوجا زادنا یابو نیلعن ع ونصصم :O ساب 1

 ندنوب یدیا ترایع:ند هفوکشو هونرنابسو ىغا لو ال ح

 ناب نالوا تبصع فدنصردوهنت ارضح د نافاس و میل

 .عااوناو رادبا هوبموای زا هاب مل یکش یخ هنیراترضحت نابطلفپ

 اداتتا داوحو كب کب وا لاعترا ) یدیتشٌم وا:بنرت راتیهزآ

 كب یکی وبا نان یب نیما زفد ال اح ند هيلع تلود لاجر یا دق ۱

 تیسفد هلبا یی, تخ وو نالوا ب اقا هق اف د ۍنوکۍ یوا كن ابعش

 .یدنفا فسوپ یمادنها ؟ یظعا زدیص اف اس ها ی امارتفدو ,بارت

 هيلع تبصرن اط دمجا ناطلت منوخج ره ۵ هيلا یوم, یدلوا تایم اک |

 افا راد ق وچ هدنزاتبطلس نامر: كتنرلترضح نجزاا هپجر بیب اش

 یاش هحفد چوا نوا .یدینشلوا.ع ارج هللات افوفوَم بونلوبا|

 هعفد جاق رب و ییما رفد تبون : یدب و ون اکسن یھت کدی ا
 هافز یفوو لنصاو هنس هحرد یینطیرع شلوا یشهبساحمیلوطانا

 كني رکسغ فونص دنابعش ,ظساوا يدبا لماکدرخربت شم هلی لاخ |
 | یراز راهش ترضحنر | نیس هدنیععرودو نانجا یرابچاوم ظسفینا ۱

 نالذچ هلبا نامر زواد تاغتلا مظعا ردص بورونکهئتس تاق رشق
 دمخا دیس هداز رم یوم ةطاع اناس هد روب نم هام یدنلوا

 نام یس اغا یرصب او بیم لب اضف ةو رپ سوں یدنفا اأ

 رانا زاخ ٥ دیسر ی انعس نالوا هدنفحو ریکلد هنس ادخهک لوق اغا

 لوقو بی زعن هل سیغا اغا نیدوو بب او داعب ندندنسنم بول وا

 لاوحیا یاباقب ):یدنلوا بیرطت اغا لج نی زر یخ ازت
 | یم ا دا نام ناتو تا نو

 نادکی رح یناب یعراندنا نکس ناب هدنجا ناب عو ن طو ازت لبا ۱

 رردبا ارجا یتراهنما حس صارغاو ازغا و بح هداسف ویل وا للاخ
 یراونم یرهتشذک ع ازج لراموق مع هلیا ناھا هوجو دیدب اوص یدیا |

 "نی دم هلبا لر هراودنڪ ناک اک یر رافعو كالماو فايا قاط ۰

 لذ هدننخ یرابو ادعو لب نخ هل | یراتج فو اکیا هد هروئ
 مکس

 دس

1 

 ر



۳۰ 

 1 لوزعم هليا طبض یی هرونم هنید لی فلاب نکیا ممصصم یفلوا ةبج وت ۱
 : لبلد نابتا هنساوعد أ نتنکرهو ناجنرو تب ولوا یاوغتد زاناو ۱

۳ 

 ۱ ۱ هرص ثالواند هیلعتلود هعدق تاتسحو هقدتسم ناربم یدنلبق ||

 | هفرط یس اضق لوناتبساو مدقا ندملمخ یدنفامهازا دیسلا نالوا

 ]| قۋيناتسا هلیسهیاپ ل وبناتسا هني ندبجر ثرغ عادل اعفد هلکعیا ناه
 | ىلع ندنراضراعع ثونلوا هیت هبی دنفا منهاربا دیسلا یفلیضاق
 قوح واو نادننوک یعسب كخر یجد هکت هنا دن ةداراشاب

 لیلخ هرفو نانخا نا هبا ندنشب نوا كثجر هی یدنفا هادی ةا

 ناداشهلیتساضف هنردا قب ّرطلا تسح یجد یدنفا دمخاهداز قدنفا

 تست مس سس سس یخ

 ۳" ۱ یدننلوا مارطا تس تمس ناوخ ین دح هرکص نان کک دیو ماظن 1

 ٠ ا نادت هنب زنش نیمرخ نوک یهکیا نوا هلدرفلا بجر شوب ام
 || هیوماو مارا نوکحناقرب هدرادکسا بونلوا ملت هننبما هزنضو ر زافا

 11 داش ) ,اشب ان نیما دن ب یخقوت و زول ناظلس هاب ش:ندش دوومان

wanya 

 || عكاع بان امر قو كع هت وا كنظعلا ناش هيلا راتشم][

 : هدن رو نما نوکجاقرب تونلوا فیطلت هلت! رب تعلخ تب یهنضو ۱

 1 | راتتفحناو هی هجوم یزفدتافب رخن یه ناشن نالواتداعا|

 1 ان انن یدنلوا و انسه وانهیارتس ندنا ثولب زون كف هنلاع تاناو ۱
 ماست ن دنفرط كيادنفک هنسمانا هداسلاراد یرتفد كنسقان |

 | تسزغ یناشلا يلع ناطللم هاش نالوا یرررتخا ةدنباة خد ؤو ره
 1 1 یفلبفدزمانهیاشاب نیما دمحم روو یی نالوا یا٤ ابنآاپح نا

 ]| هدارا" متت ید هلتہج وب قر دف لرتظف فضا ریزو واو ےھت
 || یدبارلنموویت | هفتو «دافا هرانلک مزال یغبذلوا هدتسهیلغ

 ففى ر انتعاش وک هلن رضا عفا د ريخ روب هذ لکدلنا نشا

 | فا راب یتیسادع لاب ناشب هدو خد فت هنلحع خدلواو ۱

 دفتر ویسی ةداعسلاراد ندنادنانج تورط نفرت ۱

 تام لاش نم هئا واو دزو ختاما هغظقرو هب وکد هز ! ۱ 3

 اا فخرو لا خیل م زو ادو ا ول دمکت اد نمر تفخ ری |[
 ترم ها شانااو قاشوف لماس1ا لنالوق مط زمه عطف زب و هبزالماا

 .دنسادقفک شاد دامادیتدلواو. .اطعا هک اذشفک لا لا ما تتن

 رک دهدالات :یذنلوا ایدکا فرخ اف علح هرارباسو لر وڪرو

 وك. ساما ههطق رز كز ساما ریکرب شانط ناتن نالوا



۳۰۷ 

 .یزاداوهو شکشکهّلا قیقص یفیدلوآ لومأم ترمصت هلبتسهدهاشم

 ءیدرغ یاراذا  مهیراهراص یخ ضرالا تقاضا اھا نالوا

 رايذلوا اجرالا عیسو یاضف *داد رش هللا مالا قنوع الجر هنظ !

 ندا« ندنسلاو رضم نوح لوخد هرضنم ارا نالک ل دخ راخ

 ھل راعاتسپتا و اریشخ لرل ااع دت عا .تصخرو

 اقا ه دنرا هز اخ بواک ولن ّوو تصخر هت زلوخاد هربصم |!

 ضعف هو هادی رنک ر ن دا قد لنز لاحرتو طح بوی کلم لالا |

 ناثلوار ؟ذ زدند هردات تاعوو یسءالوآ نش قانرو روض ا هادحاژ ۱

 اأ تافتلاو شزا ونرمظعو -ةاقالم هلبا انشا مقار یسیلا وزر ھم راکب

 ییعامر ف نو المه طخ نالوا هدن دن رباد هما_ظن ه دلاخ یراقدلوآ

 دن یدایقناو عوط مشر ۳ هل تودردتا تا ارق داتهشالا سوز

 | یار اصن ەلراغا ج یصل امر < ینذیفتتو ارح اك دوهغ نابنلا فلاسو

 نزف ین دش راجا ندهلا راشف هدنباب قعلوا وفع |

 راع یتربغ نهاذیریغ ندنراک دلبا یر اد نت تن شا ۱
 | ژلتذلسا میش ازب هتلود زدو لیصحت هغ ا هک ویشب کلب هد هز لسو ت دقو |

 | مژالم هب افالاراد ( هنا وق ن دوس لوب یاضق لوصح نیت |
 كبض ندنشیذلوا : ليلج یراتم دو لیلف یردارپا كانبدوسم نالوا |
 باغ بو ه ذیا ادانبراتم دخ هلبا بلق روضحو التيم ةش اعم قیضو ||
 راد هلا ین ھن رللاح د تاون ىدا راشلوا امه یایلوا تناعا ||

 دیر و بویم هنلوا رغيف وت یرامنرو زان ةماو ا یس ولۍ راش ۲ | ۱

 || قادلا لو نالوایوتفادنسم شخ تیز هرزوا یموهتفع " خال لوالا ||
 ا  كنساضطف لو ندنغیذلوا هاظ یرالاع فعض هنی را انج یدننفااا

 ١ قززطانخ دراو یضوضح قوا دیف شام همهلآ یفوم یوصحم
 ]| نسخ كلوصح بوبلبا تصخر لیصحتو تزاشا لاطلاق هللساوا
 ١ .مظت هوزوا ققلوا خیس رة هرادوسف یسفاب و حارخا ثب نیما یونف /

 هلیسهانب یوتف تظن وترپ نيد وسم تن یک هر هللا تهجوب و ||
 |" كنيرلبانخ هیلاراشم بولو لصامیرالاب شیاساو لاح ءافرو لیاذاا

 || كنهتکمل وقموا نالا اذه ىلا ادودعم ناذن راتساشح لج ربخرتاوب

 ۱ علفونسب ) ردشلْوا : دود هباعسنابعی زاد ثاسانالوا دن رف ۱

 ۱ یدنفا هل مس نر هداز یدنفا كسا نالوا یمبضاق وبنات سا |"

 | هک راد هیاپ لو زعم ندماسشو ت ذم لیمکن هليا تهازتو تفع لاک ۱

 مست : ١
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 ارا مرادنا جارخا همشط یعر هه نوجا لابتنسا یرصم لاو
E 

 . ]| مان هيلداع یدب دج لاو هلب رالواتشنام نو | مابخ لفن یند ولفجوا
 ]راک هرکص ن دنوکحاقرب بور وکه اباس یراکدلبا تصف ه دلح

 هللا یالا بتر هدعبو داسفا هنرصف ادٌهک نجرا دبع عفاو هدللی
 افوتف ام وب یرکسع كنا رها ندیا مضم دصق رابذلبا داعصا هپ هعلق

 اد لع یلتوریرخ نالوا یقه ادویطم هدهجرجو ترک لوبف
 می es RAR ۳ سس 0 ید مامح تاو

  rrلاسراوذخا راتدلر وب نوګ رلع ۱ تدوع هغ ی دلوانک |
 بويل وا لأم نيسه رزوا للؤادق یبراا لبشلا غاب هسبا هیضقو |

 لاوخا هتشکرب یازهاراذک هما یزاکدک هلسحت تانوک کیا هرصع | .
 كننح نت | رها هد سو زادتتا هرب "سن کس راحات هلغلوا | 1

 1 یوم راز جراخ رکنا واز هارو

 ق راکدلیازیه EET هلا كدخقو فوط زنگ دن سکه

 و چ بابو دب فاکس ند ام ام هدر یزلفدلوا نک ارا

 | لاوحا سو لاق عظة ىر اشنا "رازفو لاغغا تخسراتخا تو دیا دست

 اأ ناعتم نیعتع یرلکدلبا مود هب هبرع بولا: توق ادم هنب رام ھخ ی راک دتا |

 اور امصخ ى اتنا هد هلجرو اتغرس نادهاکک دعدلوا

 ۱ كلاغع اخ هبداتفاو اله رام دآ زفاوو ا دک يعزم نالوإ

 || تروم راركت هنس هتك ر رکسعو عامسا شکشک ی راکدلبا
 ندزرلکب نالوا هدرضم دلنلا ژ حس یربغ ندکیدرو عاعچا

 ۳ چوا

 ندنفوط كلرلنو»«یدیشعا عارتسا دامان کز ادم یدک

 هلی راه وب شبا اععریاون داسقیاو تاق الم هل رپ کسع یکیا مدقم
 | كهاکرخو هیخ و هاکتبوراب بولوا بوکنم یرکضو بولغم شکشک"
 ۱ زادافق یو دنکبوزوک ین اخوب یکسع نذیک ةت دادماو رارفو هل رت
 | لصعو لوغشم هت اقام قالتو لوخدهزصم ها لاح هن بول وا

 ]ترک ها ETE نن هنر

 | .ندارما نالقهدرصم هدنلالخ كار طو راد تمس مزع رارکو

 | هلا ریثکر کسعوریفخ مب بور دسجا ییوبف هلا رج كب نسح هجوج



he. ۷. 

nmدهم  

 ۳ ي دنفايف وعد دید قباسراد رفد رد مال وا عوج ییدتیا ۱ اود لا

 | هک ےکلکیندکا )هقیلخ سابو تشن ندنلف یبونکم نال واصف لحد

 قنما مفدو اکا سرو قنات هرکدت ءلردیکو تلم عطق هلبالقن

 ندنرانا یغددلوا راد هصح ندن الو و قراعف جم ۱

 را اوس ییشک ه هب هره اف رصم هلبا ترازو هبنر (هیربصم تاعوقو)ودراذیدپ ۱

 هدنلوصو هه یردنکس اهلار اکو رددادما اش اب دنمخ شارپ زو نال واتم ره

 اا ادة رنو هلا جاج خد اشا دمبحا دنسلا برو یسیلاو ۰ هدجاقاص

 هدنربح هیداب بونلوا جارخا ندرصم مدقم هنس جاقر یدیشلوا

 دبلاج و كم اصقیسا جا ارب نال وا نا رکن هنر رد روهط ونادرکر سا

 هلبا |سجاو فاشگنالوادورطمو بوک ریاس كب ىلع نابقتولبقباس
 نا عو یرصمو یی رغم نالوا دش هدنرلتیعمو قاتفتا نزهتفص |
 نص »م نددیصرابد قر هلوا قافو قاسسکی هطبض یرصم هلیرکسع ّ

 عیانتم یرابخایرللوصو هبمجرجو عياش یراتع زعو هجوت وضو |
 نام هدهناشرب عیار: درجی اضانهرجو روقب اس لاو بولوآ ۱

 هن هلنا ناچ ولام ق وخو یشدنیه اا ندنعایعجا دریزو چوا |

 مزال لاقتسا اعسر یدیدج نلاو یزبغ ندننرفدلواربمه* + دنرلکج هدیآ |

 یدرلناو تیتر وه ت واچ وای را لمج او هام کی

EDENEیر  

 ی

 یر لک هم ر ام EER راکب نالوا یزامصخ |
 فرط یم هلیاغ لابقتسنساهلببسح كا فیعضت نرل ت الاتو ما ھوا |
 اواهظاامغس عبات دن یایدنکو اسعا ناینلوب « هدک طور هقشب ندنخیدلوا |

 تویلشاب هوا ناب ذه ناتهد هلا تآهرت صعبو, تایم ود 1

 ناانلوب یا هیات ضو كروشم سل دقع هدنباب تشم هن اما یخ ||

 هلی رانیلح ید یری دانغا تره دمجا یمظعا ردنص کا اش ۱

 هنرن رش انم هب نجی تاضلک, نالوا ,ندنلبیق هعجج یدنارانعا تاوعو |

 نکن دعا یمن كن هيلع تلودو تر انیچ ناب منا هل شوم ید |

هوس د ه رهاقنضم اه باز دیو کت عارب 5 تجاح هت هغلکت وب ھن او 1
 

 مای هدوهب م دیار لبا م انسخ ةلحظ ی کرل لاو . مارح 1

 بیحم SE ری ا لاو PO تاو

 ۱ هبلایموم یدلبا ینادواج تع“ معو قاکدنز ما ید

¥ 
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 ۱ || ترادض هزکض نّوکچوا یذبازاو یراتفکلاخرتغ ڻ دخسالسو

 | تاهیجوت) یداوا لصترهنرخار ادیخد یدنفالیلخلضفنم ندیآوطانا | ٭
 | نوع تاقوویدنفا فای اغزدص یادفتکت وفو ماظع یارزو ۱

 | زر زویسلاو مورضرا اقناسیلاب ردلح ۲ هراس تاعوقوو یدنقا

 هباشاپ میسهآراریزو یاس موزضزاو هباشاب ناالعن هتل
 RE مپ a ن زو یا عنہ

 یدشوا يتو هد هرخالا ى داج هاشات ین rT هز دا

 هدنوفرم هاعیدنفا نیما دف اکسخ نالوا اک یظعاو زو
 نجهداز یعاج نانو تاکلا نشر نودنا اقب میل جزعو افراد رت

  rEیاو دوو اتو سراب یک |

 " شو ط اتش دبل یوم یاقوت دیر یدلزآ اوما ڪک ینا

 || رازغاب یدوحتو تنس دلك بولوا یدنجب زادت زف اك هتسک مااغا
 زن ڪک دسر البا ادخضیف یر ایا ی دادتتسا لانهنو اب وبهدکاق

 سکه كل هفیلخ شا و تنوادس دناق وذکم هد تفدلوا امورك |

 ُ ۱ خاک با یک وکم معا ر دض هرکس وئن نشو ناک

 اب تولوا مارح لازم رس لتصاو لب باک تایر ةدنورم تدعراو

 ورظعاردض لعللا قد رظب وأبو ةنلود كالفو شر زارکت لزعلا
 || ندلاو افشسلا زف شی امزا هلا قازادرفد هرکصا نو و "ادضک
 ]| هرخالاب و بت هل قلاذفکه ندنهکقوحو "لی وح هنت ماد
 | هلیچ راوطاو روفوو بی دا هیلا موم :یالبا لیکی تابخ ساتةنا
 نو الا دمولع رم کا هللا داقو عبطو داقننهد روهشم هللا

 ن داغضب دلوا ی ایا امن توال مف نور نط وا الغ لک
 :روپج تال لال زادعو روما ضماوغ فاکشوم ةة
 "تولوا تان وته دنت ادو تسخ هدنعنط رد دوخو اب قحا ییا

 اود
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 7 یفیدنلق طوب رم هتل م لابح قوينبلا: ابن دا این ربدوا | ۱

Êفن ترد یکی ن ناوسن و لاجر هنزوص برم ذقرالمهیوناقشا  

ey 

 یدیشر دنیفسورارفو "لر یراربسا هل هینهش تولوا پولغف نادر رو ۱

 نوجا لاصبا هپ هطلامو یب هبمالبسا یارساو ی هبتهش ناناوارک دا
 ۱ سصع بوروتک هنر دنکسا ي مرغ شی دی نالوا نع هن ارزوا ۱

 هاش دارم زکیالوج ی رهبظم هتافاکبنسحو نیما نا دخ |

 ریو

 ردیا تع نع هربصم كن هنسک مان نیسحب جامع ایل دی یکر ابر هلیطح نکیآ |

 رفصردققرفو یرلقانوف كن ریلی كيلفو ||

CA 
 ا ۹

 ناسروفرب مان وهم هعسا ندنکیدلبادورزو  هرادم تاودرد ایفاعتم ربع

 :هرزوآ رییس هب هطلامو طبض نیرا هیتهشوربسا هلرب فداصت :همالسا لها

 نانلوا رک هلبعوفو بوشاو كنج هد هایم بولوا راحود,هنس هنیفس 1

 ې هیضف یسلر هنیقس هل وب هد هی ردانکینا قفتاام فیکیخد یسبلاو

 رادّتم هبا شاش و تملخ ات هنکردتاراهظا تفادص وراحاهپلاراشم
 ندنفرط هلاراشیصوصخ یرلیف اعم ند هب زج یربغ ندنفهدنلیف

 اب کرد هدعاسم هدنفح هرزوا یرب رک قط بوئلواراطخا|

 :رهشکب و ياسسقاو رهذقایلابا نامرف ( ماظع یارزو تاهجوت
 تی دراشاب . هللا صیفرب زو یبسلاو ساویس اقناس هلیدالا یرافاعس

 "قرصتم كالس اقا یعا سز وب رغاو هیاشا ی دبعر : دو لس یلایا

 نادنب رد ام دقم ع اس كالس تونل وا هیجوت هیاشاب دچبادیسلار ز رو

 | بولوارومأم هنبالاصیساو ذخا كنس اسیقشا دو دیح هلبا یخلغوشاب

 | هیحوت هلا یناربهرمم بنر هکب لغ هدا زاشاب دج یر اص نالوا نیک تر دنکسا

 هدساب نسا | ناوو با یرص هنس ظذ احر اد نب زد نک او اسجاو

 ا رح ع 12 ی دنلیف ناسا لیلج ما رادصا اب اطخ هنفرط

 ۱ وسن e وین رو ظقارجاهد هطلغىس هک ی مچوا كنيل والا

 یوم (یددف بن نیام لود سو دف فی ا ۱ 0

 یر لاعترا 0 یا رقماطن | هدکه کر یر ما لوبتر دو

 بسلا نالوا فارشالا بیعت دن پویلبا تاذللا میاه تب ها

 جلا دادادرچ یک تم دح تب و نیر دیبا

۱ 
| 

۱ 
 ۳ ج
 ن دن دلواربغمو ماه درو *راداورصاقهدیجرخو لخ فر

 حس س جسم
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 تلود روها عر اشو دراوم بول وا جاهثباو ط انتنا لالار راشرقتت ||
 ناب زرت یسهلج هب اوغد قلوا ثرودک ك اشاعه شخ سا

 چوا ندنس هرب رج هطلام ( نوب ابه ۍاغودلاوخآ ] رایدلوآ تتظاوم ||
 ناتو ررط لاصبا هنیرالح ضغإ ديت لحاوس توانود هنیفس ||

 : ب

 لر روفسمو ثاتعبازریخ دکوم هکنضعج ضوصخ او هشرانادوق ||
 فقاو هی هیضق كب شعج بوئوا ثانخاو عارسا ه رللاضینساوذخ]

«۳ 

 نویم هخاق یرکمدو راف روگ نکلب هلفْملو هدنسواراک ور |

 ایا اق نمف كنت هبوبن افشا ناسروف هىو رۇم رف صو |

 دارطزادنآهمعه هث رزوا بوروک ین اش زوق قالو ارك ەد راق خا هس او 1
 ها ن اج لوهودیفون نهان هل هدهاشم لاعوب نشد تولوا |
 قو هعفادم هرکض ندهبزاخت تغ ان یکی تولوا دیدش فرح ققق ||
 | هدننکار هازحم كرةبلبا رف ندشاب یر هنیفسو هدنام رفو زج اه |

 سس ع 4

 شغل ا نانلوا باط نیمخت هجورپ بونلوا لاسرا اع یغاهنف رطقد مش ||

 «دنفرظ هنس چوا یدیشعاوا نب ونو لیهس هزوکذ م تملصم هلی |

 یرفن زوفط یمن رکب لب  ه درک ع نانلوا ربع رلاوف اذعان ند راتبا |

= 

 ]سد راح كل هراس هام لبا قا نفع نبنح نع او هدهفاسم تقام
 | قلعتریکروشکر اب رهش "دارا هنصوصخ قفل واریملو دیدجتوریه طا
 یکم هکمو یسیلاو هدخو نیست اش نیما یدنفا هللا ضبف تودیا

 یافت ادب

 هلاوح ندنس هب نخ_ضم یزادقعرب و دقن یرادقمز كشورغ كب نکس

 بمب نبش امو لوح هلن اه اش تخ هربخ تم و
 جاتو رواج بولوب لوصو هبهم یکم هکم هلی خ اشنماو جارما

 دجخ رزو برد نادوبف یرعخ یرلکع هدیارشیاقلا هنن راهبقسراوزو

 هلزلن ویلف ناتنلوا نتعد هر هظف اخغ هدک دلیآ رذک ھن ڪانن كاش

 بوراو هن راوص نیدربقو تعرغو هج وت ناب دان خف تع اس یییدلوق
 هرافرظوا ءانم هنځفدنلوا راخایرلک دلباروغورغ وظ ها رلوص هنرک
 هنهطق کیا كلراناسژوف ینوکی جنرکس ینرکی كلوالا عییرو باتا
 یرب كن هنفرف یک بولوا باصن رفظ تار روظنم یس هتفرف

 ]| ناۋاركن ادند زن هدهلجت كب یدبذعاراشخا كنج هرورشلا/

 ]| رازق ینهخراد ةد هک مم ناخو زا درک ظ ناب زاغ عین بۇل زات ەگ اإ

 | ید كب نهاربا قادوبف ىس هستفرق نورف یدلوا زاتسا رنک دش

 دانشک ةنس هتوف نامه فولوا زوفشلا نل هلبا ع اسا خونه

 مس جسم

 رلدلوا
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 تنش

 هپ یدنفا دجحا یدپ رک ی «رهافرص هفرکص ندنوکح اقرب بؤر وب بییطت ||

 بند "هغدغد هلن ینوکی درد كالوالا عیبر یدنفا دیج دمحم هداز ین |

 لیصح رامنو ليلو انشا هنراتنف هيلا یوم یدابا یفع تع“ معو

 2 روکدم هام یذیا هسکر ف.طل یتاذ فیفخ جور اغرهش هللا تالاک |

 ناتطلس هرزوا فو ام زوطو فو رعم مسر نوک یعکیا نوا

 ساحواتاوذ نالوا دوجوم بونلوا تارق فیش دلوم هد ماج دجا
 تقنم الاوراب رهش ر: ناب دابا دج اک یاو نمایم ضال فسا ند ور
 ندنرافدروب تغزو ظ.ح ی افیتسسا ندنبارسلح ابس جاسغا هرف
 هام هن نا از وا بهز د دج ا عقاو هدنب ی افتلمو مداوم دوجا

 یدنفا کب میهاربا هدار Lb د صوع ندیا یدنم ورراو شهاوخ عقد

 مورولربنهدناب بوم هنیضسم راه راراوهتسو تاوخ لر هنسرپ

 دنلب دننتسواا :یدنفا دقاب هللا ضیف لصدنم ندبل وطانا هلږس هاب اب یا

 بم رخن هنغابط زوفکیو لع ب ویم لیا قفوم هتمدخ قفوا هتلوډ

 طسف ر كنبرامز الف اغ هارد ندیا تبهافرز یدک اب یه هلا ١

 ہن رال صعب هلا یپس ضرا تڪ رح كنب ارساح اس ش اطکشب 1

 ثفو رادزفد تیادا ROE مولعم یییدلوا يراط ساردناونهو

 ناخد نالوا یخ ندنکبدلنا لازا لن زتو نهو راثا هلبا هلاسانتقو

 یم“ رو عض وو بوسنم هنیرلت رضح نابنطا ةح وب یف هللا هنکسا

 نیع لوصو ) یدلوا ماع و ص اخ نیس هتبسپ اشو ماس یبعوتو |

 یرلارحم تنوع ریایسو تافع,نوع ( هکم رد نینح ءامو تافرع
 غدد باوا ناشیرپ ی رلل اح ند ام تلفو ناز و هلن نامر مداقت

 زکص ید یدب راشعا قاطن ازوج "هدس ضع یافت ال اپ هکم یلاها
 سیب تسخیر

( 

 | یسیضاق لوبناتساافناس ( هراس تاداوحو هداز لین تاقو ) یدلبا

 او یکم فود رايد روس تکرحو لقن هدروک ذم

 تیلو بن اور ید بلوا بب رطت هلیص:» اغا نانبنعیسادفک لوقو

 اما یرود نل م ابقمالاوردصو ماعناو اطعا یر هفولع
 .یدلوا ماشنج او ماج مرکر س هلبا یه اشنهش ةبنسم تافب ینتهدکدلیا ||

 دمن اا وج خدلواو هل احا تمدخ وب هب یدنفا ھا :م راص نالوا

 | ریمل یخد ك ارالد رصف نالوا بوغ سو ع وبطم تباغ سانلادنع|

 لا جاد شا نیسج نالوایماغا یرتجکی یدلیا یو هرب لیصحت هلا هاب

or wehe 

r2 
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 || باکر متال زاب قابحا ناب تولوا ل نصا طاضناو قفیافک ||

 | فک (ردناقاجتنالوا نا دنتجاح هدرکب آ رپ عیانعلا سس ناف

1 

 | قزرو مات قاب سافنا یسهجکیصشب ءارفص نکبا نی رفا ن اج دز

 اید مزاعو ناوضر اک هزت نامارخ بولوپ ماستخ یفوقم
 | هدنبنج یردبهدنناتسسرازمیدنفاییاهب - بولوا نانسضایط رنک
 یدب ناسقط كب هبلا راسش» ر ةر .یدلوا لات طع ك اخ نیفد
 هریعو قرف باصت تولوا دوجو یارسانیم یارا تسد هد س هس

 gg EER یراذع طخر از فولنو هدنسو

 هدیکیا قفا یدنشلوا دارعرب هلبیسور جراخو . داماد هبیدنفا

 | لا همرکعهکع هدسضوا لاو م رخ هبارصم هدزکس قرفو هطاخ
 | شاو نییعنو بصف یسبضاق لوبناتسا هدب دب ىللا بولوا مرکم
 مور ردص هد ووقط شنلا بوناوا . نیک هدیاوطالا رد تص هدئرذ
 | یدیشاقا موتر ئا ا دوسح هلا ترادض زرکت یس هنتر شخ
 . بولوا مانا یاش ڪک لکنمو مالسالا حش م دن عص شب شم

 دامعبا نادالاو ذنسمواو داسا ثواخر و وا هنا ه رکص نادبا

 هدنس اخ یرانوک شقو نونمةلبهناهاش مراکم فونص خد هیدن
 راد رخ نددعولع نکا بولوانوذآم هتماقا ه دنینهزانطت> اس هدکد اک زانو

 || تعع)ینبارابت كاع تادرب رافصو زابکح طو میم ناوخو
 | ناق وفم نکفا بات یتجنرع رانی وج( دی دج ادع قاشا یاب هش

 | قدقنام وک نالوا ندنرا هناورسخ راثا یرلترضح فرشلا نو

 E ER دنا نفح اس جاغا هرقو تنغر هی اشاسغوریش
 | غادروا زاکشع رامز اورو عاروخابتشک بوروپ ثکرگ

 | ةدن هاو نیت نوهش» اغلص نور دو لصاو هروب نم مقوم كر هی
۱ 

۱ 

 | تشاقب.. زاوفا ثماق هللا مرکمرد لب ناک دنن نالوا یرلب اتعنامعج
 | هل را ذقم قضت کنفش ےک دندح دنب یرضن ذراقدروبب زاتهاو
 | یشابشواحان دبا تفاذص لاکراتهطا هلنا تر دوو غسو لذب هنشاتب
 هدروکذم موو ناسحلا شورغ كيب نوا هبیدنفا ناُغع لرهشنکپ
 هبل تاج روت راب دروس نارفالا قباف هلا روم بور یه فیفا
 رٹ هل يلج "هلسلس و یرلب انج تقلا نع هللا هناص تفو مالنسالا جش

 بیل هلیئاطقف رادکما یب یدنفا نیما دمتحت یزلمرکم مو دغو
 | ئ یدنفا نادلا.دسن دمع هداز دوعام هل س اضف راف رهشیکیو
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 تدعهبا تلود دازا قبط ید فدا وا لناخا ی وزا ناڈو

 هرارفتفوطع رابرد هعفد و لماش یعیدنلوا هیلح ی رالببتس هرزوآ

 بسا لسالا روپشعو لیصالا مولعم ساز تردو ىس همان هعطقرب
 :عصه هلی توفانو عونصم نابهد یس كس رب بویر ییا

 روا تانموآ

39 
۱ 

1 

| 

 .هاکرد دراو هلبهدا مان عرکلا دنع ابوعص هنسهرباس قدرافت .یدلا ۱

 تایر نم دغا لئلا هبات ید ندفرطون ..بووا یهاب تفالخ
 بونلیق تشع نسح تفر ذب هرزوا یوم اضوصخ نالوا نیولطمو
 یدلءا تدوع هنفرط امركم ها هدانیاوج ندبا اضتفا موق رح ىس

 تدادضو زارحا نس رم کا كت هیلع تلود صنف ( حاقد ضب

 كکب مهار نوزوا ندبا زا تما بسک یخد هل خل ادنهک یمظع

 | کی نوا كد یدلوا یدوناز ؟ذشلب *دنکرب یدوحو ینا لغ

 |شهاومک هن رخ یرابچاو د طع ةزب كانارکسع قفياوط نوڪ اص
 تولوا اداواست هرلنلوا رومام هتضبفو انصحاوزارقا ندهنفد |

 ی افوا ط.سق زباح ند هناماش یاطلا هلا هاب و قداو النعا 

 ۳ هر عقاو هداسرف مع يارد بلا رایرلوا اهشای تنا

 ن e یا كنسارفا تع#: راهرا تراظن كتبا مسلح ابض

 دم هام ءاسب هنعبدلوا ییاکنه كنبناشخم تفاطل را شا

 "0 دب ی لګ واو تکرحو لهن ند «محاع یاس نوک جنزکس نوا

 كموقرهام" رابدروپ تنحنفرغ زانکشر هب را هناهاش مدقم فرش

 ادر ند هاچ كناغا دم یسادتهکو بق بلح یت هک ی عر کیا ||.

 دونو دوب س وام تسنلا بها فا راتطاؤا دوقلا تان شنا ندا
 Ko ندتارس ها رطا لارا الا عیدپ را یهشم دق ن ن ع

 . فی ره یرکسعیضاق یلوطازا ؛ یدلوا نوک تن و
 اص هلا هر وکدم ترادصو تدم لىك یدنفا دمح دیسلاهداز

 نوکحاقرب یدانا تشاشبو جاهتا بس کج یدنفا دم هداز

 ماع ید تفا طضم یو وق نالوا داشلد هلی هاب هکم مدقم

 هام ةس هنس ناسکس یرمعلاس: یدلوا دانامدعیا سف |[

 ا جارت مآ هلیکا زو و راق زابو شبق كدهیعلواو -جانلا روح |
 یدلوا جام هجا ذوفنا عع رس مس تفاغ بولوا جالع بانرا ریذپ

 هلآر اشم ( یدنفادچاهداز یدنفا ږکی ولا قبش !مالسالا خش لا قت]

 عامر ت نیکع هلا لاب عرف هذنسشهن ال انن عقاو هذ ەچاکاق

ie 

O 



۰ 

۳۹ 
 هم کس

 ئرالاو ۍربغ ندنراف دلوا ناسیفطو تب یداو درکهون رک هبا فرض ||
 تر هحالض تنض ییراودنکنط یب انشاب هرج را دنا شر زو نالوا ||

 نیرو لی نوک اوکو تبلت ندیدم نوا یکیدتا
 ٌةرزوا حورشف حو یدیارلشعا تنرت نطو شرع هرادملود زد
 ةاراح داتملل اجر تیوتلوا هبحوت هاا دن مهار رب زو هش ارض

 دوراش تب رایتخاو رب ید هغ دون یرا اجرا افا

 لالغو روضق هدازجا ی خر قان طوزفت نت ز د8 بوت وئلوا
 كن هبرصم برخ نالڪڪ یا دوزو هل هناتشساآ ةت لشو نر ح

 تروض ن اتلوا مییضت اف دقخ ةسرار دنا روتفو رد دارنا هدنل اسرآ :

 نال وار دانص ید ةعقدش یرانغخ هنلوا د تختو تدان لبا دو ۱
 ماع ی ارزو تاهحوت ۱ ی ڈ لوا دیک ات هدایت ساوا ۱

 انا سلب ادعا لعر رو ناتلوا بجو ی دعوا و

 | لبا عا هدنزخ اوا ها یذ ید تا از قلت وه كتنصنم یی
 هداز یرانف ن دناربش ربع یس هظق اتم ضراقو هلا زاشم یتا وش
 ناسح قرصتم لبا جا اعناس یس هظفاحم ناوو 3 اشان دمخ

 فلاو ةنامو نینامو یدحا هنس عداقو ) یدشلوا حوت ناب ۱

 2 ی

 ی قبر ی دنفو کاکو درج وب رد فا
 0 ڳا دما دورو) یدنل وا تی ب دنا تیغ هدار رامعلادع ۱

CSEندنفرط یرلن انج لیخمس ان لنآ دنع نال واش اق ءطخی  

 كنولکتنو هر ود نالوا هت س رام ین ا اعر ك خن اڪ تود

 نالوا هد هنانتنشا یتددنلیقرتتاو ذخا یرلشدافاو هد هعقدییا ||
 یخ دو هدتنامز اشان غار ءان هتغف دنلوارت رفت ندنفرط یررآزکیلصم 1

 یدیشفل وار قران وکم هوتلار اش ندنرادنص مام نوتا یزاعالطاهرکص

 “i تتن لهو هی یدنقا قطع ظف اح هداز یتفوا یماضق ةلکم کم |

 | ندنمرخع هنآ هنس ةب ی دنفا لا دبع هدازیک او کیس اضف ةروتعاا

 ||فذخ هج فا ر دقنیق تخاابفو ىد ەت ندیآ روهظ ندرروقس
 یا سس سس

 كنارعآ هللا طبر هت هد ام نواو ماظن
 فو تح یراکض دریو

۱ 

 || یرادمعت هرزوا كماعا رونصف هدننیشع و ادا كنلود تابت رع دت

 ۱ داتا ی هزوک دخ دوٌمع یدتشلوا رتل هردان خراب شزاذکهدالان

 ۱ | دن راشوهو اوهو نال ات ییکلع تالوصضح ناک اجو نابت قاط
۱ 
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 نوک اقرب راپ لا لاقم ناب ذم دنړا نکی نبرد دو هبنفرش نینلهناخاتسک
 اقرب ندیل هاو رادب دی راومه نر اوطا ضع ن دیلعی نابیع هرکص

 فباوط هلبیسح یراکدلبا قرح یرالح ضعب و حرجو برم یب هسک
 هل راغارامد قیضمر افر رفت جافرب كن كن هروکذ م تربشع خد یرکسع

 نيت ندیلاها هلو قم هحور یرلتید لر لوتعم توریک لضم در

 ندنراکدلباقیدصن رب ر هللا قو دنعود زرولوا قافتا تسدمه ||

 ب هنبدم نوا ارشو عنب و لاها هلب وب ندنوب هدرازابو قاوسا یربغ

 راک که توبعا رادکو تنک هل | تالاو هسا نابع نالکح 0

 لوا لومم تادنسس نالن رو ام دقمراد هتاف اصمو لوغشم لسا و 1

 هلا هنتفرابغ هوانا رارکت ناما ی ناب رک نکیشمل وا نیکسن هنتفشناو

 ررض لا صیا خرد هنیباسب راس توروشود ی "اب وبخ یس هاب هب دنا
8 0۹ 

 یب هعج ءولص هداف دو ندنراب زی هکربتمن زک ًاماو نازسنخو

 رضحتو ضرع هبالبعا رب رس باب زارکت یراکد لپا عن ن دم او ادا |
 ابا هرزوا لاح باباو دس ی راک نا داس تو مده كناتع داخل و|
 یص نالوپ ماظن اه دیقمهیسمافینسا یراررض كننسیلاها هثب دمو
 ۱ مکی هب هکم فی رشو هنسلاو هدج هدنیاب یرلکا ماه هتساش پاپا

 من شیدا درون هنب دم یدنلوالاسراع اط4اپج ۱

 طب رو طض !دیعام ندنز هیعرش روغ كتب رکسع فونص پولوا

 لوح هی و دلب م اکح یر هبعرشروماو ضوفم هنیراطب اض یراپب د اتو

E Eردوا یقاج وا  

 كنيقكۆ هب راعا ترش اج هیاوع د مسحو لصف هرزوا یرایار وید

 او ادد 'یدنلوا م Ê اکا نادضا هاب . قوا مادحا هنه اظن ید

 .هنبدق ,هدل الخوا ی د اش اب دمبخارپ زو ناشاوا بصن هدجاا

 ۱ نصف دا تا وومام NT بولوب لوص و هب هرونم ۱

 هن طو عاعجا هليا نانیعتمرپ اسو چ ابا ریفو تمه نیبخ نماد

 اها تودبا عاضسا ین , لج نابت الام رال را نالوارد اض اا طخ

 بوللوا عالطتساو یاشکتساران دی ارنجا هداس3 هلوفمو ند هنده

 هدنورو هدنیارا بلوا لبا هداسفو ارا یی راتمد ندتحاوو یلاها

 افتخا هدق رطرب یز ره دنا ارج وخ هده هل ال !تولوا فدا

 هدنص وصخ یری دانو ذخا هدل اع یراکدتبا روپظ دعب ابیف هلکغخا

 تراشاورب نګ هپ هبلج ټاود قکیدلیا تمدخ لیبکت هبلا راشم هرزوا
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 | مولعیب دلوا ندنلبیف لیاطالیرلیعس هلب ر وهظ یل اسمو فیلاکت ضعب
 | ندنفیدلوابلاط هنربب ندنیصانم مور هدقلاروا ید هیلار اٹھ بولوا

 | هتیدغ بونلوا لعن هنب راشاب دججا رب زویسبلاو نامیقو لارع ندهد
 هر در فرط یر ندا یر دن هارو
 یوزاب هلبا رکسع ح السلا مائردق زویجوا هرزوا كلریو یراششختو
 قل وا ادا ندنفرطیصم فرا هجورب یر هریخذو دید نس یرادنفا
 ۱ اشاب دجا دیسنام دقم قحا یدیشخلفاض» اضف مکحرادصا هدننعع

 | لیابف بویلشابهروهظ مض تام دقم یراکدلیادیهع لدعاسم فرشو
 حالصاونیفرطقیفوتو بقا تم زربخ هب هم کم هکم ندنخب اشم هروکذ م
 | ردا دف رش و نسا دنفک لا اش«ندنفیدلوا بلاغلامحانیبلتاذ
 | هد این ردق زوبر د یرانیعتمرب اسو ینرلبتفم هبعف اشو هبفنحو لیکوت
 ع اثمو یهلایموم رایدلبا لییسسنلیحت هجورب هی هرونم ةنیدم هلیراوسو
 ۱ حالصاهلبا جاجا نیما الکل ازجا امهدحاو ع اجا ہد هر وتم هث ده نابع

 تقفاومویشآ "داممالاذبفاعو لیوطتلبقو لاف هتشرهدنیما نیبن اج
 هدزتسدندنیبناجو ېرات د كن رالوتفءو حور كنيفرط بونلو ایست
 بولت رو ندنفیط هبلا راشم رزرو یرلاهم یساومو باود نالوا تراغ
 | ندنوب ادع ام ندنرلک دلبا اضغبو تّاذع عفر واوا ینراتمذ كنم ارب
 | قتهج یناتهدص اصعو دخا هدل اح یغب دلوا عقاو عازت راد هلتف هرکص

 | یس اضتقع هرکص ندقدنلوا راعشا هیضق هنساس "وز نیفرطورابتخبا
 هسرولواررطتمندنرب كناب رع یرندنسلاهآهثدم رکاو قعلواارخا

 كني هتیدهیرب ندن اب عرک او نءاضهررطص یتیدلوا بواقع
 0 ندیل ها هلج هلیرللوا هدنمکح هدحاو هل قرانا هسدا زر وکر رض ندن 71

 ح یرب ندیلاها دوخنا هد هدم یرب ندب رح لاها هدعازن یانناو نمضن

 | ها هسک لوا ندنیفرط نوجا ین هل رخ هلي هدهیدابو هدقلامرخ
 | لدسروک ذم هدالابو هسیملوازبوجت قیبضتو سبحو فیس لس
 | نصا هروک هن تونلوا هدافآ هرادکل ودرد یصاسفتنا كناوباو یادننا

 تروص نيف رط هت راص وصخ قعلوا لع هله ج ولوا هسردبا رودض
 مع. والا نام هب هلجو ساتسا عضو هلص نوزتسوکاض

 نذفدلوا لابلا نیمط» ندن رب رب فرط یکیاو لاح دیک ات لبا هبعرش
 سو هيلع یماعن هللا للص مدا یب عون فرشاو ماتم یت هرکص
 || ع ا واو: لاهتبا يور دېل ام هنب را هرعط4 هضور كنب زلت عج
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 ج مفد بوتلوا مجیرازب او میرطا شو هدلب ی اقهدنزاکد اک | |

 هيف هنس هلج یرلص وصخ ق افو هتشر دفع لوالا ف اکو قاتقشو

 ی زانپبفا كتهنیدم یلاها.بوآوا م اشا نوخ خت حوزج د سا ا 1
 عن ام ی زال وخد هرهش نورد كن لصخ ندنفب دلوا باشم هیلکناب | |

 بم

۹۱( 
 -ت
 ا ار ودا تولوا هلالفا نش فقس .یوس که بلاساوه

 ۱ نوب بویمعرح يشر ندهزاح نانلوارک ید هس رابدشا تیارس :عفدو

 "ةا دیش روخ نارهوحخو قب ز افت قیدانص نالوا عخورپ ندیعب ۱

 نیرو ید نا بجاصو ناروس هیلکلاب :تخرو طاسو ِتس لاو

 ) هنارو رزان نامر نازک امغد یدلوا ناوژهتمالس تجلی وک ب دونآ 3

 ۱ من اضیروصفو لصاح شضط هنرادقمرب هلی راعا نالات ایشانفاو فو اب

 | اضف كينالس نوک یصسب نوا روب نه هام.:یدلوا لصصم و

 هدف هداز اد ابمشلا لجو هبیدنفارهاط دم یوا هداز یزد
 هبیدنقا م دن هارناهداریدتفا دیعس یاب یکحربمزاو هیدنفاق دا

 نفس ی و یلع بن دناب ع لبابق(هراونم هنیدممیافو لامجا)یدنلوا هیج وق
 هنن دم نکیاتحاز ناشن هببخا هد هرونف هندمراوچو زن د هوا یر هل ځو
 لاتف یدٌوم هرواح نالوب,ع وفو هدنراهن ایم و تی و
 ندقواو مادعنا هیدابدرونهر مدا جاقرب ندنیفرط بولوا هرج اشمو

 ۱ 4 والع یرلکدلیا داجا بار ندناشخاودسندر اجاهدروش جراخ ادم

 و داو ی و هلغلوا تموصخداوم

 ]| یر ندنابع وب هدناتبب ملت عقاو هدرهش ج زاخ هک هلپوش تواوا ریکولع

 برخی یا باتشقا شین لاوج جاما ااو هد روش

۱ 
 یرانوکسوتحار بالنا لر هبیط ههیط ناکس یدبازردنا باتشهکعا

 قراپآ كدانف زوسحار "وان ویلا نوب امه عبط ةتشاداور

 ناصر رو نالوا یسیلاو ه دج ام دقم یسافطنا هبا هنتسح ربات

 | ی صنع هدنجو لارا ةيانضناد هدلاح یخیدنسناوا شر انس هیاخاب |

 ,هفیرش م بش بوس لا فتا ا و هر
 ۱ رکی ناف ن زاغ ایک ژورنال یی

 روس ید دم ون لوا بشم واش اش شیر

 .تلعو تع رعهب هکمخد هبلاراشمو تعجا رھ ٥ هرکص ندقدنلوا دیک و

 مظل دعایسم ضرس بوم راو هتهرونم 4 دیدم هبرذسغ دوجو 1

و لب اسرو لسر لانسزا .هایفلط تویلبا ترشا ۰ا
 ندناب خ

 | TTT جد - سس چ
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 | بتا هلن چنا خم ود نالوا ی نا

 تدوخو مالالا جانا اشا بونلوا ریتسن ةنس ناجا اقرکمو لغ | ۱
 | تنش دن ربا یدنق ناو نال ی ا ا ۱

agen ۱ممد ار تني ترازو ناسا  
 دنف ادرمت مار ندیا زودی تو مک كلود بضانمیکربسلا | ۱

 | مارال شر وظنم هلن تخت یدل اواتزا زوداحییالوتسایکو ۱
 | لبان ترازو لوك یشرکسیمرکب كتهفن رشلا ةدععلا یدوبشاو |
 | اس یدنلوا مرا هنعآ رصم ٹلابا ووشنم معشب ن دنخیدلوا میظع |

 حر دیاگ ٥ ٌبيطم ھيل تلاباجاپ هو ez بو
1 

 ۱ سرت ات تنهرا ؛ رهشو یمن ارش هد حاوی |
 | ةدنراقدر ود مد صقر ادنآ كاتر لب رلدو نمایم موق یتکشوک 3 ۱

 13 هجا هه هلو در با رنک هی یکی پرزا فک اار |
 | بودیارادتن اض ةن لبمکت اشاپ نادوبق هدنفظ ن کراتا

 | یوا روک ذم رهش یدلوا راخز رع یاشک هقش هلن راکزور قفاوم ۱

 | نالوا داتعم یراروضح راسو مالعا ی العو ماظع یارزو یس هک
 . ] رها لعو داشنحا هدنوب امه یارسماشنحا نودنک تع ناک دنن
 ۱ رثدلنا داّوملاقاعدا و هناعسد زا ارحآ هلا دا 5 2۷و راب رهش سوشعاد

 ]ها ىس ملع تزارغ بولوا ندنزانک اس روصنم نصخ لتا نع
 | تا مەد لیمکهدروکد مرهشی دنفا دن د يتلا نالو | سو ر لیا
 | اعرهش دانا تام ولعحو هط احا ترک هبلا یوم "یدلبا تایلاع تانج مرعو

 هسورپ یدیا اکن لضافرب اشا هنالوقعمو تال وقن ت اکنو ىٍ اقدو

 تج وو لصاو هرع لذرا یدنفا نط ء یونوف لصف ندنساضق
 هرکه ةکم هدز وک ذم عراب هللوالباعشلا حودم هاش دات تفطل نایاش

 | ھارا مرا نالوا تو رادزفد یداوا لبان هبلطع هلی هیات

 شنا ندنشهناخ یکیدلیااتب هد انناوب هدنشارو هز اهکمیض" تن دف

 A وه



 تایی

+۹۹ 
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 هيلا راشم رلیدلبا تریغو مادا هب هنتفو روش لازاو تیعچچ عقد هللا |
 تولوا نا غفو هایالتبعو نالا هلبا هرم اخ مجو نوکچ فو |

 تاکسا یرانلوا هرزوا یک د ءوش هرزوا توبا تنانج یاضتعم هدنفج

yi 6 FTندنکیدشود هدیف ما واضر الوقیراندا اوعد*  

 یسعنچ اس یدنلوا بیدعت د هليا الج یالبو نشت و داخلا

 | ع وناو تیعهچ لبا دورش لها ضعبو روز دهاش ییمدارب عفاو هد رق
 روغ قیمزا بولوا تاود یابیلوا عوعسیکیدلیاترانسچ با
 لخاد بوناوابلقبعر ثاریا هرا وا داسفلاب یع اس هل وقمواو بلص
 نوا قالوا دنپ هعلق هدنس هرب نج یني ید نت شک جاقرنالوا تعجب

 رادزد یصوصخ قماملوا هیاخت یرالپبس اعضا الب و میلستهرشابم|

 یکنمو ینافریب ین این اهج ترضح لوا روخاریم یدنلوا هفت هریاسو
 ةباغلا یتصقا لیانهلیماقم كردوم ر وش شاب بولوا انام هداسو

 تاج رد هار ام( شان دمحادنهکرب ز و صراق طفاحتوف)یدلوا ین اما

 قونسهفرطوا هلی ربا دولنیلکو رومام هنس هظفاخصراق و لع ندنتلانآ

 دجرس بولواروعشبب یلاهاندننرفوكنرکسع هدنلوخ دهصراقو روتس
 نوچ رنک ی اما ران وو و رادفاریب وبعو هلک هرق ندن رل مشا

 ادتیا هلیدع بلاع لامحا هنب رلسفن تم الس ی اذحا هتتفو بغاد
 نه تلوم ید ها راشمو طبر يعج هتش هتشراناو طبض ینەعاق

 یک یصل نوشتوډ هی هبعاد نیمطت یران الوا رعهثتسمو نکست

 یارمن بودیا رشک نرلتنوشخو تنوعر هکسابرث ان مدع هب یلاها
 | دیو را ثازبا ەنشەرصاخ ءاصفكیلاراشم یزب كش اطو ر اسکیس

 تثاع قوخ تبالو نان الکو تكلم نادیفس شیر هسنا لاح هب

۲ 

 یه ام ناو یان كصراق یدلبا تاج ٌهعددو كرتو تافوازن اتم

 یتیم هبضف بونلوا هلاوح هب اش اپ دم هدار یراص ندن اریمربم
| 

 كر هيلا مانک نس رکا بوروتک لار رب رب یرلناوا یلا هدداسفوو

 | نیهلدنلوهدنراتعسناوو صراق «دایصحت ناوا یکیدالنا ماقتناورانذخا |
 ردشلوازبط وب هلج و و دامو نم دوشم نیغ یار هل سج ||
 ا دردبا ق دا دنهکر و یناک ن اود هنب رال اور دلج لصانع هیلاراشمریزو

 ;pet یتالوف اشا تولک ا هیلع تلودو اعووشنتشیک

 "كلردیک بو دیار لیضحت هد هچنج بصانم یکی نلادفذک, را دعصو

 | تلاد تم« در ونهر نرم نک یخ هدرانکلع یفد دلوا لا وو ترازو لا
 ۱ ےس



 | دف اقناس قساضف ماشو هی دنفا ھازا طد احیسیضاق زادکسا

HE 6ا ترازو نانخا )ی دنلوا هنخ وت هب یدنفاردیسلا مر  

 دنهمخا كب میسهاربا یراب رش ترطح رادنس اقباس (تاب میه
Eةنماظن رارقتسا كناتسحروکت ولوان دنزانرعتم لاو خواو  

 هلیقاط ا یلابا یوطاناو افترا هنر ازو یالاو هیتر هلیس هظحالمر لو ارادم ۱
 ۱ ةقوفت تان داوح)یدناوااظعا هتسوٌپ تقادص تسدردلج تلابام امز *

 ّ ۱ د يلعوا كاش ا هللادیغ قسارالص هدانت او هارد, و مظعار دنت ۱

 || داماد هبودنکی هلا توم ربمو د اذهتساو تق ابل *دشاشم هدکب دیفنت

 .. ]| یناشوردقو تفیظلن یمظعا ردصاضحلاصخ هدونسراب رهش بونلیا

 لبا اغا یتشاب رب. نخ یهو هضقو و رومس تولرب نوا فیغضت
 عاهدعقلا ید اید وج لاحو اضتساو كز هدنزانوبامه ظخو ناشوا ||

 لی هلپ رد تلوبلق نالوا وسوم هلما یزاغنکسم یفوک بنای دب
 3 بفاعتلایبع نارضح أشاب یخیفوتو مالسالا شو عظعاردص نوا

 ۱ انش یدیاراشغا تقرت هنوبامش فیر شن هللا تع زع هب هرهاغ ناس

 چا واو دورو ناسرفرش ینتد یزلنرضح ری خالا لا مادام ما درب ورخم |
 ةيقس هدنل ولخ زات تفوو دوقف لانفالاو هلو دلاب ةدهدیفس مان نلر انا

 تولوا لصاخ تلف حارشناهدهلجو لزا یاب رد تآوچس هحور هر وک دنا

 یدئلوا اضعاراششخمو شالا علخ هراریاسو اسک ارلکزوک هل اراشتم
 نیعت بکه لا تب استور ندنامز قوحیف تولوا ندنف ازشا بلخ

 كلی دنفا دم ديلا هداز هط "ندنا ت تشدعم "ماد عیسون ز لردنکو زو

 ةدانز ندنترضم فت هریاسو هنقلخ تلح و هداشکهرغاضاور اکیس وبق
 ندنغفدلوا یموصخ-مدق زا ءلراک زورناعشجادکهب هنامز نالوقمنکیا

 ةا لاومآ ندنتروس تدش و دسح هچبلا یوه ځد یراالنم بلحیربغ |
 تویلیادنسنتساحم هزاور د وقف نخ دقو مذ تابندنراک نمە دادب هلاظا ||

 اخرون ندنفزطضرخلس ها شعب تالوا ضر عج واقف لوقو |
 یسویان ربمزا ییدتنازارحا هزروا نیس هدعاق لخت عسي فو اقلاذتلود 1

 الجاو ن هب هرداواحاو كح ندی اوم دوج نع انو افلاو نفرت یدیق |
 مبین هنانسا یدنفادج|یرد لوزعم ندشدق یدیتفل ۲
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 ناتنچروکیتاکر ادخل س: ه یدنفا یطصم ق دص ی اکہ ایس هبیدنفا ||

 یکلیح هرکذن ةیلام هب یدنفا نیسح قارم هی جت هب یدنفا دج ا یرادزتفد ||

 هایش E در ۳

 یج هبج هکی نیسح یکی یج هتخ یغلاغارادیطس هیافا دمع لادیاینلاغا ||
 بونلوا هیج وت هباغا دمع قلیشاب یی وط هباغا نط صم دک اقیاسیلیش اب |

 وب زو هلبقاسحا یراق اج یرهشکب ورپشفاو یارسقا نامرق تلابا ا
 یکب رابدو هیاشناب یلعرب زو ةدازاشاب , دجالکلابآ بلح هی اشاب یدیع (

 ناربمربمو ماظع یارزو هيولاو تالاباریاسو هاش اب نیت نو اا ۱
 ۱ لاو دنم هصح ندنلود یاب ناخ یبب رخ لیا دیوتا اغا 1

 تصن ناخیا رک لس لرع ء)رلیدل وا نانتماورب لالز فش زمو نانح ۱

ÇAV 
 سس سوق

 نیب هلی رکف العتسساو قوفت هللاا كب نسسحرومشم هلک د یغارح
n amen 

nor wee 

 قکیدلیاافخا هدنلفساوه قل وا مارباو ضاق ماعز كلا هد هره ات

 ناب یر اکٹ ف اع تماخو هموقعو قبفحت یرار اداوه كکب نیسج
 هدزدب كب نبسخ تایل واز ات نکیا راش ا قب رطتم اقتسا ارام

 ساد راش واخ ینا دلوا بوس یدلوا ل اغم كاخ هداتفاو “ا

 داعباو ین هب هدح كي دجو ك ننحزکید ندنزرا دفارطو طی

 ینوکی جش! كلاوش (تاهیخوت عوقو) ی دنلبق داسفو شروش مفدو |

 .توتلوا اه اهل یرلتن اما رهشو هنا شو نازا دتفدو نل اع باب هم دخ

 رجا حم هب یدنفا ده یه هيما اب هب یدنفاکب وبا یتاماتفد |
 یس هبساح لوط انا هب یدنفا دمحم ییاجر یتناما ه را هبیدنفایعنر

 هکی نایلس هدازاشاب یکب یکلیج هلباقمولتا هب یدنفارع هداز تفطاع

 هلا دبع قبسسا سیر یک ناب سبب داز یک یس بسم نرخ

 هر یدنفا نیطص ی ءا صو ةهمانزور كچوک هکب رکبوبا هداز لهبرسک

 ۹۶ زا کب ی کاج چ اید هل ی ا

 یتاہجوتماظغ یارزو ننک موب یدنلوا اقناهنب ها هیقاب بصانم

  هیاشاب دجرا دوس رتو اخ قروا اناس یل انا هنسوب تولوب غوقو ید ۱

 هر اشاپ دجا جانا رو هدار یا رب و ڪک لس یس هظق ام یزواو

 هیاشاپ دمحا حالا دینسلاریرو كيتالسو هب اشاپ نتسحریزو دیرکتلایا

 | سصمو . مادعایکب نیسحشکشکن الوا اعترهش هلبا شطب توقا مالا

ee n 

 ناخیارا عین ناو سن یا نو (ناخ یارکنالمزا
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 | ئر خت هلاوحو ريخ شنا هصبط برض هنرثآ تسوح رس نالوا
 | ی هاش پولوا زیسیعو قید بابرا راذکت بت ابر هیفیدنر

 ۱ دندان ناخی یی دی ناسا رخ کنی دا كلاس

 | با ین" یمزاولو نیست هتی رزوآییهدازاغاب وج هلسخلوا رومأم
 ردرکا هللا یوم یاشان بویلبا نیتهادس یس هیعاعجا تایه

 ۵ 4 لاجس بزا هدنز هنايمو لات زاغا هلام وق رح هدنبرق

۹4 
 ك
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 ۳9 یعاوئو ودر سورس اد زب ا

 | مداخ هرکص ندراذکو تنکی رسرس نوکجاقرب و : زارف ورغوط
 مداخنوتع نالوا اع یک هدهنطا و هرهاظمولع بوراو هنسهبضف ||

 | وقعندهیلا راشم رن زو درا اصهل اهن دالژا كنم دنفا مجشیسیتغه |."
 || مو یدقتعمو جش كلا راشمموخ حییفم دبا راش اجبر تمر
 ۱ ۰ باب یردب !تویم هلوت ناکما هيد دعاسم م دع ندننی )وا یدتععو

 هتباوخدنسهبصقردزکا ةلکع ازانیب وقع یرخادعب:رعو زاب یتعافش
 یاعسا نت رف یساجز هرزوا كا تماقا هدمداخو  تناحم ندنع زج

 | ید یسیپلاها یسهبصق ردرک | بولوا قاذعلا زمظم هلباوفع مورو
 | لینصح هدلاح یراکدلیالاخداهنی راهبصد یوقیعو نارکرذن "هتننیاب
 || « دان یراح هلوا نامز ناقاخ بضع رم ظم یو ره هقشب ندرذت
 | علوددارا هلا راشم ىدنذيق ناشلالیلجرما رادضا اظخ هنل رافرط

 نولک هتساضف هراتسا هرکهندکدسا دییشت یاظن ساساو دن
 ۱ تلح سوکنزهرد هاش اع ءارهش تعسو تاع نان رط هز دود و

 | هیلاراشم یافوتم یدلواتع رع ناربسا هناشوماخ داباتصسفروشکو
 | یر ازکیو رّوطیسف هنر الح یلاوخالیصافت ولوا ندنانکعم هدنراد

 دن دش نادهکو ناسا قیلطزدرهظ ین ها روننو تماس بی[
 | تاضغردیع كييت) یدیاامهبرزوریانشا فراعم ةع نغلا یوق يكفل |
 | ةتتمکاخ رتصمادیا تلود ناكر هل اب دبعلا للو ریذیفاتخ فیش |

 ۱ قتل ماودىاعد هلی دبی بورد افا ةي ج لاهن اهاش ||

 || ینادح راز دامان تمایل چرا لااا
 یارچ
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 ۷ رو اا اشاب ga یبا مور ادا بو عبط هلام

 بونلوالکو اشا یبق وتر زو كد هی هناتساو لی ها یتلنا دوب

 ۳ دوو هیاشاب دسحم رزرو یظفاسنیدو قل ابا یا مور نالوا لم

 | یظفاح زوې رغا نیتوخو هپ اش اب بجر رپ زویظفاحت نیتوخیفلظف ات

 روفنمو ضوغبم هللا يبس یعوفو تلاحوب خد یدسنفا تنزع دمحا
 نالو روما هنب رباعا ناسح هدازاغا بولوار وہ مک ان لزرع یالتمو

 یدنلوا اتکا هلا ردقوا هدنفحو . الجا هنسهعاق هسوغام یننشر

 هدنتمس اشاب هجاوخ یس دیهک رھکیا یمرکب كنانفپش ( قبرح عؤقو

 لخوا ندا شن ن دیا روهظ ند سس هلخ دار یاب یاب عفو

 'لزالنم هخاک هب یلاع باب : ندناو همی كس هردعیساغا و ندنتسهنکم

 !قارغتساو تربح تحوم هعلخ راکحزور تدشو ,قارحا یویو

 دوجولا بجاو فطل باص "هدرکافطنا دوفولا تاذزانوا نکیشلوا

 زوم لاس ره( یهاشداب روضحرد سرد تیعچچ دقع) یدلوا ۱ ۱

 وان هنغلدلوا لاک نواسه تبغر هتسیردب رافال هادا حت

 بش هسا روفط نوا نیک لا من تلا یرکیزو ندنیسردمو لارو

 سلاح ره بولو مت بشر نوجا نوکر, یررهو
 أ ندنب برا

۳ ماقم نیشنالابو نشر هر هراس نانو مخراو مدقا انامرو اد
 

 "تاکن دن باشم هعاع ند هرهب دروس لداوا بولوا سردنو

 فضور هپ اشم سیلج كالم سیف سلحمواو .نانیوربرقن ابا زمو |
 نب لاب سکره هنا هنیع» هرص هدنما ت ضراد بوللیف نانچ

 لاوخا ) زلیدلوا  لاسنلا ناسطم ندنتلقث هدیعو هبناضمزو لاح

 ڪس كلام (اشاب نجرلادنع رزو ندا لصح تافوو هدار لئالب

 یکاخو با یا تدم لنککخاما ضعا عناو هد لوطانا . یاحزالا

 سزسدوروهظصقئار هاب صرب هلبا نیو ترهش,یادوس هرزوآ
 ینانارماکهتخانس بو دا دو رشو دساقم رذبمغن هرالحم یکی داب هلو

 .هاجاو قار طا لزەدنا یاناب زم ندارف نامش ھه دنور و دنن 1 و ۱

 برح هدننعط كا تسد یتردق كنب راض را مو " تسد ؟هلاتطا

 هدنرهق هج رس ابوقا تو دنا کلن فیس لامعاو كنهاهلاستقو

 .یچیاردتما مایا" بولوا نوکنرسن ەدىل ەت رجنز افهضو ارشفو تبر |

 .تاذام هاک ده کودک اکحات ند طاس فرط ق ر هلوا نرف الاوز
 هست
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 1 ام دال دره تداز) ی ۷۳ تی

 تدالو یدلبا روبحو حرف یاقلا هنبدحوم رودصو روئوترب هضافا

 ناوج *دازرمش موزا تنو مودو هلسهجو ښددلوا نون اق هدنداعس اب
 خیلبتودورو هی یمظعاردصیارمسیساغا هداع اراد نوجا ریشبت یعلاط

 | هدنتعخ ارجو تاف اکم هاب نآمج هدزموب بویلنادودنا ترسم مایب
 زن اقبانداررولاردص فرط ابا طع فونص نالوا داتسعم

 7 ۱ | تعاتشا هتنطلس ناکرا ها تدالو شفنا ور * هدم بقا

 | مزاول یارخاو رادتفا هنیدهنرا یرب یه هلبا طاسبنا لاک بونلوا

 اشاب یفیعولو مالسالا شو یظعا ردص یسادف رایدلنا راشبتسا
 یاری ییماغا یرصکیو فارش الا بیقنو نارد صو اش اب نادوفو
 اعراب رهش تااعنلا رهظم هدنرلک دطا تدالو كرو تع رع توت امه

 || فاوط ( بجاوم جارخا )زاب كلوا مرخو طم لارا وکر وعسو || ×
 ۱۳ یاوجارخاهدزوکذ هرهش طباوا یرابباوم طق ییا كتب رک

a. 

 رلبدل وا بازطضاو ترورض هخ اشود ب اێھرو باب هصح ندن اھچب
 قفرح نادوضر اف وج ینادوق كتهنیفسنالوا قرح ( اشان نادومش لزق ۶

 || هلا ناج فّوخ نآ یتیدلوا فقاو هتیفیکب ویخل وب هد هایفسیس هک "
 یطا تح او مزحاسمو محبصاش اب نادوقهقشب ندنفیدلوا نازی رک

 و ندلا

 ]| هتیاغس لاوحا هک یی لا داقتعادوخایو تاذلاب یس ,ودنک اب و قماھارب
 ۱ | هتساضتقاو صف و قد یناطب اظ مدعو دوج و تول والاخ ن دعالطا

 | ند رومام تاک مح یارحا كما عرفتو ربت ةمزال یارجاهروک
 رارم۶!تعانو لومح ةتلس اکو تلفءاضح هدامنالوب ع وقو یکتا

 هد ها اب هلش انا یشاب ین اتسوپ بولوآ لومش تریخ هاش داپ
 روه ساب متسر راب رهشنکیشاک س اب هنودنک ندننابحو سبح ||

 ندهدخاومو ضاعا ندنمرح هلا ل٥ ردق کح ییهشهدم تااحندا

 ۷ ناتسحا هلیمیج وت عاج وب فا هقشب ندنزاکدلیا ظا عا
 ]| فیاسصص نزاهناهاش هم انمراکم هللا لیج غنصوو لینک نقرمو

 س

 سست

 هذلاع
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 توف هدلاح ینیادنلوا نامت دیاتیشم هان کا یکم افخم آ6
 مالک عب وید ر درهاظ ینج هلوا ثعاب هزما-طنارافتناو هرهرهظ

 متو رقت ناک ناک: نراد ابقنا و تعاطا وهم تهارهدنس ههجا وه
 هعلقو ةدعانتم هن رزان هطرلن ایضساو تاوصتسا تائودزا ناکراو
 طورش كل روما ی راک دليا دهعنو ملسس هډ لج "العهر وک

 هزوفسع كلم دانعالالحالو ذخاارادنس یوق ن دید یواح یدو قو

 س اٽو ڪ نلايعو لها نوجمآ بولق ناذیمطا یدلوا زا درو راهو
 كن اجردق كب ثرد چ وا هباا یت وف ریغ بود عضو نهر هش هعلف

 مایاو کم هیزوآ قمالتق دنس مق نت کا د فو وإ

 هلجو ناوید بنر هدنر بک دابا نت میش و

 تاب دم ماظن یراک درب وو نیو هدافا هنذ رط اش اب یکسع کوشا

 نيمرج لاس رهت ( نواه رض مبارخا ) یدنلوا نیسو ب وصت

 ف وکی کیا نوا لدیفلا نخر ن رول امه ہرے نانلوا لاسرا هدیفف رم

 دمت دکحو ملسنهاغا دجا قب اس نانا” سون رس نانلوا تصدیییماهرص ||

 نویامهیاغتود ندما)یدنلوا لیست هنیناجرادکساو لیمحهتس هنیفس ||

 نوسوط ابرد نادوبق نالوا نییعن مس هظفاح دیفس رحم مدقاندنوب |
 یدلبا تعلخ یاسنک | دن وپ امه روضح دانعم ر و تدوع اشا دما
 رکیل هدنند هطلغ هليو وهاب یرب ندش ًافسالش ( نویلق ناخ وس
 هدیتلا عابس هعهک- نکیآ راکبلط هقفاوم داب بوبغو رارقتسا زادنا
 هلماغو تکرح ندنر, بودیا روهط شتا ندنن ورد نل ا: هللا ءاضعت
 قارحا ج اقرب هلبا تفداصم هراغبافریپیکنح ص ءا طوب نم هدنکوا ||

 هزاهراخ دوهم نالواهدنسار هناخ كنفت هلا لغو بخ هلا ق ارتقا نداجوا

 تباصاو نازوس هیلکلاب نس وشر اخ ىلع تخو يه ات واو ی اصتلا
 كل وس اسا اح راقب اف كج وک نالوا هضرالا ندیقوخ ران ح ۱

 س ر ڪا برد مطالنو اوه بدشو ناشی رپ و ق رفته +8 رطر : ۲

 ا هب اسر هلا ف ور ندنکوا هیایسزت یب ا

 یدلیامامز فط دف رط خەخ ا نالوا قموکحرقم ج داشاپر کسے رسو ||
 هز هيلع تلودو ملست هب اما مه ارا ینادهکراپخوبق وفرع تادا |

 دمات تلع هالا اهر کما ؛هزاربش یتابخ كن افولسو لاسترا |[ 1

 | یهاشداپ یعطق دارع یساروش هل لروفس ناک هجو یاب:ینجهاوا | |

AY 

 | یس هلج یزوکآ انوک یرلبهار شاب نوعا ماهفاو انا ی زاجرووآ

 در



 ۱ ا ةنرش هو لاصتسا كنایقشا نالوا یراذاوفو هن نربتسنو خف

 | هرو رم ةعلغ ندنراق دلوا قافو ناب نکی رکاسع یاس ور هدنغی دلوا
 ٠ | هرروا تع اطا هزۆب زە ىش هدهار ی انناو تع زعئاشکد قش وغوط

 || قر هنلوا ف اقرنساو ی یزاباوسنو لافطاو قارحا یر هناخ كرانلؤا
 ۱ ۱06 br RIE لوخد هتعاطا هربادو

 روصت ز جراخ عفو" ناباعیعانع ردقنره تولنزاو هر هروک دم هعلو

 بانو م فا لنو ربما هی اکو وتم ید هسسدا نا اکو

 | تونلبف تلود توفو تا ضرع هلیضو را هربجن وراپ وظ هدرالن#
 | تدمو برخ رباونلاعشا ندبناجیهو برضا تاودا لاعا ندفو طه
 | هتسویپ نامالایادص ندراصح جرب رکا تاک كنةرضاح

 || یالحم لباغتښ ئۆ زاب تزوص و افصا یران ايتسا :بنولوا ناما ّبقهن
 ۱ مراولو جاست راؤ مط نالوا دیدج كله هزوکذ م ءدغلق تونل سس

 || نفظرکسع ءاکم زا یمههلق شن کمرکص ندق دنلوا لینک یس هظف
 | عنج هدلحم تعانسرب هی هروک دم هعلق نار وکدب دانص ی.دلوا تن

 1 ميكاب ندنرانیعتم و درا توما هذ افا ی راما رح بولا

 1 © دوجوم هدو دارا یخد اش اب رکسعرنب هلی رلعا ساعلا یت دوزۇ |

 | یتا قایق ن مارک و ییاعاینه از یرا رهش ترضح نییاوب ۱

 | خسساغاودراو یی یدنفا لبعاعمایتنبضاق و دراو یی دم نالہ |

 || تاج ن درکروپ ز قعاطا تیز یافت الا لع رار وغم بوذیا لاش
 | ندیارو دص اد غمو ناور رفت نیرلک دلبا نایلصعو تفل اخخ ثلرتو ا

 ندنرالوا نوبز هدنزپق چپ كرادرکدب ن اعولس یزراومه انراؤطا
 | نم هل بو دارو ذحم عفد یرایف كلزوفنم هلا هذ فا نکی دابا تاش

 ذلروب وعز مرج زوب یراکتفا دص ذب كن ةیلع تا ود
 ۱ اد مدلاج یی

 ۱ عدعقع ارغوا هر محسن اعوطسو لاحت زما مذق عضو هرب حراخ ندتعاطا
 یش هعلقرب وسنانلوا مث نوا قلوارادم هتکلع ماظنقا ردلاعخالا

 :هدنراک دتبا تفجر ن دلحون ند, مالنسازکسع لینولب رب و هدد كالم

 ]| هدنف دلر اوب هنن رزوا تولوالفح یروهط ن دلابخ ر. روم
PAE۱ ۱ زجاپ احا  
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 | لاری الا زهاب هاش داب نالوا بیس هب هغو طم هعو چوب بودل وا دیض تو
 | تصنر) یدنلّوا دیلختو انا كاد هتمابق نماد یس هن کوله یاس عسا

 | نالوا لوغشم هللا لویناتتسا تفوکح ور ندهنسرا (لوبناتنایماق
 | دی هداز ی دنفا دنمدناو . لی هم ىن شا دلج متا دیو لو
 تک رحم ) یدلوا لوم ام عا لبان هلبازوب ره یی یافت |
 دا ها لوئس ضا م دفا نو( ناتسجروکر کف 1

 | كناشاب نسحرب زویسښلاو ردلج ندا ما ملا ماظن ناثسجر وکه دلا ا
 هداتسرف نیز یرکسعرسروشندو هدغ ادم هن انج دسته فاك

 یراوسو هدایس نانلوا بدنرت هنعم یدنتشعمل واهدافا هدالاب یتیدنلوا 11

 ناتسجروکو تکرح ندردلج هلی یکاسع یرلتلایا ساویسو وز رظو
 او هدنسلاش لث اج كناتسجزوکو ترمصن مالعا ك رح تعش

 هاوخ داد یدل اها دعاف یکبار بودبا تع زعو هععوت هئس هکاوا لزوک ۱

 نصالخسا هژرارارف یطب اضو لوف یرلن اعتسا هلن رل وا هاك ومع بلاظو ||

 «زدملقنانوارکذ ۍدنایف لوضوم هنر رب یرذار كوكو لولذ سفت ||
 قیشرد یور راهطایسلاهاو تدیه شک تار هنس هعلق یروب روا |
 تنه هدرا یاب و رشم رش هم هط یزنک 1 ندنراک دابا تفلاحو

 هل تاودا ضعبو نوطو نیعت قاورکسع هنس دفع اح ههلف بولوا
 8 هدر و سسیخد نابداد نرصتم شیدوا هدل الخو یدنلوا نیصخت |
 داعءنا یطرش كعا دادما هلا دارو هرخد هب ودرا تواوادابقناو عوط 1

 وغ ایس یراک دلبا داننساو داع كرایجر وکهرکص نادنود یدلنا ||
 اب قحاهنس دظفاح تولواریهررفظ ر کس ع ره ةوذع دیس ةف

 بلوا مقاو هدنیلاوحواو نینیعت نروبعط ناشلوا بضنیکله ||[
 ره ها تیعبت هرو یخد یل انها كنارق عیطم هاچ دب ناعولس
 ون هبا تاحوتفوب هدلاذخف لاسوب یدنلوا نیمات ندرکسع

 هلي ذصق كنا تاو د هره اق توق هئارا هرا چروک هن هدرا ناو او ||
 اا ضطظ رکسع یاس ور ی اغا وض قمل وا ذاا اتشم لاوحوا ||

 یار بو دنا ااو صرع 8 درد هيلا راشمرکسعرمس غب داوا
 یو اح صخر هد اب قءالشق هدزلورظواو نانسساو بب وص
 نکسعرم هلو عید مانا یدنلبف ناشلا لیلخ رها لال سزا هنفرط
 هدنهاکش ىس ةعلف قح داد فو مابفو ته ندانشم شاپ

 تووشم دانز حد هلار کس یاس ر بودپا 9
 ترس سی سو

 ی ی ی سی ام نیس جم سرم ی لات ی وه یی دا

17 ERDE ها 2 

E ED e TNجد 3  
OLیر  E RA 

 س
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 ابرار نان وب بولبا خدا هی رلپلاعماقف ی طاد خا لاهت ونوا ||
 نآرق هللا جنب اد 8 .ئدلربو ةصخر ون راق ذوقو ۰ تاعا بالا

 ثداوح صعب ) ردشلوا عقاو خب زاتهندقا س چو مالت ناالملم یدلیا

 ارو رن یری اسا هلا ی ماکرلیحهبح ندناذزع یدنفا نایلش شنان

 مر... یقدسو هلآ قابجتاذب مشت ندنلزع كب فکأاعو ۱

 دن داف وز نیز تداعوبوا عوضومنوجفآ
 ۱ | هاهاش "هدارا هتیییرت ناوبد هرکزب هداتفه نق نوک ان یه هاش

 | التم دحنا ولاد هذ از ید هبلادنع لصفم ندرهشکب یدلنآنات رد

 ۰ ۱ | دعسآ دم یو دیش هدار يبلحو نان اد عیشوت لا یساضخ هنارالآ

 ۱ | دلحم یکنا .ةلمکم یدلما ناوتعو دید نکا ناطق هل ینتفآ

 | رایرهش تمهو تنم نق دزبا لق یه رات کا تالوات ررانعب نریم

 | ليات هنرولصس رم هیلصا هه سونا ةلق اددح با تنطف نوطالف"
 | لیتو اغلا رتیفیکنیل واال نانا ابار ءدام نالوا بدل مزالو
 هض وخوْماوعو باب تیز لبا تاباک ببار غو = قابا > رد اوت بونلو#
 | ی نوع كم هنازرجاع جرات هضراسملا یدلبولوا تیاکر كبروا

 | یدبآ هیلع تلود ردموزح یفحهلوام وهف» فرخ و ردردفو میلعف
 ا دج. .فولوا نایسن قاط داتقا یماقو كلل تس یدب نوا كرا تا

irدو هدنیاد لاصخ هدوتسراب رهشنکیآلکد ناباش  

 ۱ شوراتلح هاشداند وشو بعرارنا ففاو دوحات ردو شه اه

 | ترد هبا یر هنانهاش ی وربا كي رف كئ ران رض شم ر د کشا نافاخ
 ۱ بی زو مانخري هزا ریش هل تعاطو دمج لبو تحار كلرت هدن دم ا

 هصنهوهض-طقهاسام یذلاذ نم. ةبولواماظت نسحن*رطسم یازآ

 قحوهلوا راشعالاهامسانلانیو زوتسم ما وفه نالواروهط هدزرتن

 تساوخر در و مهدشناربو بلک هلبا هنر ادجات تافتلاو شزاو

 هداز یس ومو هدازیهشچ هرکص ندنوبردعدق دبع "درک اجرو مظم

 خرم هيا زجا ویو دب ر ندنآلک دیاوزو جیغ ید یر هماتمیاقو

 ي سسس e - ت



 یاب
 سم کک

 ۲ ار اف مارکت تاود نالوا الخ .یوز ویزا قازشالا ف نوا

 | لیاصخ هدب کر راب رهش مودق نظاتمو . .لزات هثب لهخواک |
 مالا حشو مظعا ندض هدفداوا راد دعهنااه اش مدقمراثآ رلیدلوا

 | ید مانا راب رهسو مالس رک هغد وهلا مازاجاو عوضخ لاک یژریاسو

 هر وک دف صف قر هلوا .مارخ شکاد بشا راوس هرزوا بترا ىالا

 ندرپ یرادقم هوطخ روتوا یظعا زدض لاخاقو برقع «نادنا ناسا
uاور « دن وامها باکر كد هب اکر كس . ات ولو ایفا صو نم  

 نابرهش بول وا ناوارف فرش بتاکم لبس هعینم تم دخ كلرکلغیو |
 هرکص ندنرافدروی, سزاج 4 السج اتاق دا ناز فنه سونام مرک "ِ
 ظءاردیص . یٍدلیا تراشا هماعط راضحاو تدوع هنب رآ یخ 1

 «ریاسو : . ماعط لک «دهرفسر هلی نا ؛یبقوتو  مالسالا شا
 یدلوا مانا راپ یهش معا ربسلد ین هلج ابواب روق راهرفس قشم یعد ||

 | كمرونک هل یال ی انرضح تخناوج"هدازرهش هدنمانخ مامط تیلصم ||
 | ل وزن +دوبف هنزوا پونب هتب رلنآتاوذذ نالواسصاح هلمطاب نوا |
 کر رس رهظم ءانب هنفیدلوا رابخا یرالوصو هنشوبق صرع ابشامو ||
 هدنراهاش تاود «اکنس یرلت رضح علس نانطلس هادانرهش نالوا: 11

 اهیاعسازادو ب هدنشاب یراالال هلنتحر نا دی کو تیام نرم

3 ۳ 
 ع

0 ۱ 

 ۳ 9 ی

ESید فرو در تار  

 Dhaai RAE RTT ما

 ۱ ۳ رایدنفا ناتو لوا ماماو فارشالا بيقنو نیردص هدن رخ دلوا |

 4 رواو ناور ه دنر اهاکشدب اشام هدلاح یرلفدلوا سزتسد فرش |

 | یاخرا هتتم كش و کم لا هرزوا قیاس یالا بوت «راتا هدوق ۲

 "ضب اف رادیدو لابقتتسا مظعا ردص هدلح بیرو هرصقو نانعاا

 e اعم هنوب اسمه ر وضح بویلبا لابقا امس د بنک هل رازاوتالا ||

 تصحخر هننا رضح مارکرودصو مالسالا یو ما یار

 نانو حصو هنلب اقم یدنفا مالسالامچش هدزاح یتلدنابف قازرا دوعو» :

 ' نشد هلا ت ارد فلکت ربغنمو تیرشابم هپ هلعسب ادب «دنهاکشد هلحر

 ... | هبا سرفت ها رام ینکج هیلبا تیاعر هنب دا لییقت یبیهانب یوتف |
 اا سونا کرار e ME رو سوپ نیا لا بکس |

 هب ق او رس" ویروس ات مالسالا غیشو شفا

 کو یتجخ فو ا ن دبا اک د یال یارجاو ی
 زا ےس =



 | نانیتاکیساخا هداعسلاراد اقیاسو بانه مادا ج یط
 ۱ تایح دهاشروعهم هد هل احرت كن هللادبع دبع هداز للعجن ا و هداهر

 | تس لیگ ید ال نادز یر نالوا مور رد ریدوا [

 دی دج دن TRENT )۳ منا

 ةماتسا نالوا ترابع ندرشنورشح ماکجدزمو تیاکن دنساب ند مدال |

 اپا رطضا بل هدب فت باش و جش هام تلقاه رکم کنه هد ةنایشا تداقش :

 | یسهصلاخ تین دی واج تابح ةضافا همسان هادی دج دنب تادا بولوا

 ۱ | عاع ب یدنفا نان زهشبکي بولوادیدبو عهد مشریتم ریه :

 | تع اسرب هع دق دنب یدیا راشهرونم زومأم هب هلل ج تم دخوب هدیض اه :

  داوبا هدماوع ناسلو فورعم هلک دیس هرد نیدلادجوا نالواهفاتښ

 ۱ | سام ندو ناسا عضو هدلج نالوا فوصوم هلت رش یس هرد:

 لر هلب ربو ماکس ا هلا راغل هبا ئرا چ ندلح تالتع الس چاقو توللف ||

 ح لصاح با باصب یرا دعم هلوأرب هدضوح نام وا هداما واشدا اد دخ اا

 | کسو تکه راوص هلببسوب_بولوا لصاو هقبتع دن هللا هردروکذمو

 هل پی هزار. یدلوا لیلج بر یاضر : لیصخت بیو ۱ لح
I ape fهنوپا نه ف رط یب داوا ریت جاتو  | 

 ۱ ی رتو ریم او رو هدزرش هر اهاش تمه د هدبان وب بونلوآ رک ذت

 | هدناو ماج رد فیش دلومندناوخ )یدنلیر وعامل هنک رهن و || #

 ۱ رونلواتارق فرش دل وم هدنعماج دجا ناطلس لاسر ( ناطلس

 هبا بس ضر :لزلزت عباتو زادهنخز یرال ع حب ر وک ذم عاج کیا:
 | هتعم اج هدلاو پاقلا ا! هدوتمزاچ ها شیدا رادب دی هکلهنو هرطاخ

 | یدلبا بالا تکرب و ضف ها نقی رش دلوم ع اھسا و لاکر تایر
 | *دازرمش (میاس ناطلبس هدازهش ےلعت یارب عدخ كيالع ساخ برت || .

 صا ماو رهاوجرییعو ضا و داوس قرفیراترضح تخم هدنخزرف
 . || هل داز ردام داقو نهذ یزابتسد ندنراف درون ضاهتنا هن را هخرد

 ۱ كب یلوالا یداجج هلیرلهرویب دادعتشنا ب بسک هناشلا مظع ن ارق لق

 رلنایاسو میت جین اکشیپ خوک وجی رک لب وار ان یھ رکی
 يفق A RRS: at بونوا تا و

e 

 بیقثو



newan 

ae ۳ 

 سو سیتی یی تو

 هدلاحوب ودیا بارش فرشم یی هعلق هلی اد بوط هننیا كیرفحو |
 رزکذمرادزدنتیدصا.قیآ هپ هز زج باکسر فاو یتداشایدجنا یکی "
 و

 نوران راک یکی باکترا ید موقر,یشاو لاخذ ةیودرابولوب لوپ |[
 رس ايتسا ناما د بشن رول باو لب مدت[ ۱
 ۳ اعفرو مرجت ی it ر El PERA كم ا و

 فوخ نالوا bret ها من د نیو انا ولو كبار ا

NY? 
 مس

rs 

 | روشنم لارا هلشاپ دجنا نازیمرییماضا نط اس قزف یاس هک ۲
 | هه ییا دیک هو ھت ندنفیدنلبف رومآت نما ظن سریعو !

 ۱ :n هبا نیهشآ مزا ولو رک عع یس هنفرف یربغ هفطق کیا هلبس همس
 دن ر ڪڪ ناما رسا تنم هلباراک زور دادمب ت :ونلوا نقب

 ۳ نمد هنتس هظفاح هعلف ؛ارادزد هدقدلوا نانسز ثشهد هنن رونما ۱

 | ثاوخو خار ملل زهخ هازال اوا دس هلزلق هم ذرش یی تیا
 ae جد رد

 كنم رك د هبا ییناهلباغمو تخارف ندئس هرصاحم توقف تودنا ققق |

 هاو جز وکم هدننذ هیلا ییومیاشاب بولوا تضرف درام هدا مات |
 شکتیاد دن زوا كموقرمقش هلیساضتفا تعا شب امو تلات |

 اروا تاتموقرُم هدنعوفو:نیصحیتالئو نت رذ عافجا بولوا تدالتخا

 مذاوبج اقر وناس ر شان تارتشعب نالواهدنشاب توی هلوا تعو ام

fیاشاب یدیشلوا ناماو نهایوج هراچو نصحت بوریک ی  
 هلساد ولیم كل | رقعحو تاعتسا یاس هسراتنا وج" كن r .دیلا یوه

 .فوخ فتسباب ی وقرمیقش هرص احت بابا ندفرطزه توقیج هلحاس |
 نبیقتر نذ هعلف هکر فنر وتوا ند هنود تشفاع بودبا بارطضاو

 روزی یهدوروکیش+یتیهذخن كاملا موم یب اشاب تودنآ عفذلجوو ۱

 ا هره اه هنوز مچ SR دلو

SET 1زات ندنغادلاق  NKو نینعلادننس  eryین اونا  

 ثایفو ضب )یدیلوا نیصح لبان رومآغو كونلاز اش لا وخوا با
NATاس مخرادم هذال برع نالوا یس ۱ ی مور  

 . قدلبا نانج ضابطا نکا ز مزعو ناو را را ید
 کر ما یی نا یوم هداز "ست ۵ر نالوا ین باپ گن |
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 برس غویصخ هاکیب وه اکر اک زاسان تک یاد مر .افا لبع هداژ ||

 هاتف ابا سو اف سا تعلخ ة دنطس اوا ما رفص هلکلروک فلا رغ |[

 نخ هی مان اش یلع یغاع و یدنفا ىلع ناسنلوب یعر اتو یرادرق |
 زایدثلوا الخعا هنس هز رج نیل دنسکی| ندنراق دلو امت رهش با شو لیطزب

 رلرومآهیدیشناوادبنت یموضخ نیفرطتشچومفد و نیلا تاذ خالص |

 اتا ةوبامه نوردناو, !یتیدنفا رع هداز تفطاع هب هناخ جا ارش

 ناو ىغا قطة یکصاخ ەت ەظ وائ تکی او قىدقادج
 ]| هدررب نوا نب ورتو ادای ارت دخن ینک بوزوتپ تاعتیکب

 ىنا رونو هینایلسو هداریشو ملس ناطاس ران ناو ا نیتسنا و تاما:

 یرهرانم اضمب راس اچ !دعاتندنهاوج هیفوضاباو هدلاوو له الو ا
 ښوروا هیعکچو یزراقند هجلقو لیجضم و مدهش یزهبفاضفبو

 ان یس هلجب كزالم نانلوا کد بولوا لازم یخ نازدشرافو زوج

 .فلاوقباعو نينا هنس عیافو)ي دنليق نامش ابم نیعذو نامرف یربمعتو

 قجالتم ندیا مان كن لیصحتهتفر هتفرو مادنتسا هدنلودروم| تامظعم

 هلا ع وتیکاوو راتفرک هلاب و ٥ دقع لاقاسعتیخدهعفدو پول وار اکر ور
 نو نالوا یرادّفد لوا نش ..یدلواراحوم هندیفیصنم یخ هننآ
 ترار هلیناسح یکی دلبا ت واخر و و طب راهظاه دنلیصخت یر لام یدنفآ
 فقاو هیافیسا نف یدنفا مهار مرا نالوایبما هبسرتو قیاذ لر
 قفاوم ههلایفوم زوکذد م بصنم ندییدلوا راع هت الص ختو

 مشاهوهرماع ارت نیما یدنقادجا نالوا ب هبساحم شانیدنلوا نکا

 تن اسرادیفد یدلوا هرقاو ترسم بسنکم هلبا هبناحت شاب ك یلع

 زا هتتفراعهرانا مدقا ندنوب لیلخ یرادزد هنب رک (سیلرنخ ماظنزکڈ

 / ديبا ارغاهنلتف نفع لَ نان ! وب لضخ یتسیلاها سیری اتوفو

 "دز, قانعطوارعف ترش ابم هی هدلبا ماظن هللارکشل تیتر و نکسع نیت
 هبا: رم عب رتب حق وربیدُن نسخ ندنغی دلو ارهاظ یکج هیلپاتراسخ

 زوم اب روکخ نمد الات ودی اغا نایلس ال صحت بوتلو !تنختدنم ات

 اءوقرم قش ات ويلو الباز تکلغدانف تدنرافد)وا لنام هعفا تهخچ افت
 واک وق هداسفداوم نالوایربقط بکر و ترک ۱

 ا | یدثفلا رابه ارادا قوهرد کبری خاو دیتا نام هلیا قيلت یی رظن هیهشوتفلو قبضته بیا
 ا

۳ 

 ب



 تشخوو ترچ هسکرهو" نشه رس پولخ هلو 1

 عوفو) یدنلوالیمک تنم سرو لیفت یزظوامهنقادو لندتولوااا

a a a e OTبیات ست  

 RK نادنففدلوا یشتتسه ( نم س کرح قلارا قلاراو رنسملاخوب 1

 | ةن هینناو مارا هللا مایسخ بصف هد رالحم هداتشکو غساو یاضف ||

  aبس ۳
 اا

۳ 
 هل عاتجا دن وب ایام اچ باخ ) Nn ید ۳۹ و یس هتک

 هدقدلوا رادبدب حابض یاب ىدا راتیلوا هانیلاع هاب تلل ىم

 دیشججوا هدزم نابعیدلوا یک نوک عر .ناوت ردنکسا ناقاخ

 رد عج دی رفو ناما نانع لصاویما دص هلان وع كيلع بور وپ

nen 

 باب هنخر یس رکا کلر الحر اسو نب ےک اک د و تو ع ونص مذ دیاشخاو

 ناسحاو و ناو ربا تار نح هات او فارطاو ناباسم نوقم ناعز

 ناو لاراذکه قطان دیعسلا حابص هللا كص .دنفب اذا وت یورزا

 ندیانفا ع واط ق وک یخ یمتچوا نوا كن هجا ید( دیظع هلزاز
 | لر هدن زاوجو لوتناتبسا لقا ندهقیقد یکیا «دننرورزم تعاس مواب

 | کراتشب کر اک هلنا ئپ ضرا تک رح وزهر تدش بول وب عوقو هچطع

 | یزاک درکه اک رد هتشارفارب تسپذ ربکو زیغص هلنا سفن لاو یراط |

 زوئلواادا هعجج هولض هدیرورم نوک ج اقرب ند نع ثوب ص موب رایذلوا ||
 هشنا فحا نددلاز یکاوا تولوا مقاو ضرا ,ie والا ناک کا

 | دل میز یهش تزلوا تولسم قلختحارو توغر سان باف ید

 نالواداتالا فیقض را ڪڪ دراو رپ تاندت نکیآرلشعا مالا یکراو

 | تطعم لها کین هالا هبا هنش ردففاو .تعفشو جر هب داسعاا

 سارهوهحازاو هلازا یب یناهکانیاضقو یناتسایالب واهرکص ندکدتیا
 | جام راکتج ن اب رم . .یدلبا هخارایرانلوا عنود یبلع هبا می و

 هلا تاه اش داب د جانو هب ا هاش یایاطع ناقعطو ناشب وردو ارففو

 هزانغتناو تبانا فویلبا راقتقاو ةعباضم ةتسراوو رام راتد لبان

 1 لل نوعا اضق دزو الب عفدو هیبت هراظعاو توا ضب ق قلخ

 ندهلز  یدلیا هبفرتب رللاص هللاهیضوت ین یلوا لوغشم هیاعد راهنو ||
 ناکم تنج تولوا اور هنابهاش ته "نوا اش یکاعا نالوا بارخ ||

 یکی ىلع مشاه هللا هناعاو دادنما ندنویاسمه دن رخ بوی هتل وب دون ||

 | فود ي یدنفا یه بوش روح ندنرافو مورخ ها

 لام كنمماس دم ناطلسن نایشا دلخ
 ضف ردد ثادبهدناافو ه دنفقو
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 با ایک لا یوم ltd لښته زار لا ۱
 لوذ ةيلسو لاک وزیه هلتشمزدق بود ام کالو ون |
 ارتا مارا بل اق طیبه ناسا .یدبل راو یلاوماو |
 1" 2 بوتلوا اتنیاسنع قلاما ىلا مور هناشاپ دم ربزو ماقمعاق |
 | اغلي يجازي مداد لنرپکو تج ذاهجوا چون هفرطواو تک خ |
 n rrr بضم بولی ریوی انا شوب دا
 پوتلوااهیا دان ةه دخ بزاوب عوخو,تاهیج وت هدناوشلوا یدنلوات|

 ید ییندق تل کگکیو .ب یدتف| ناف رهشیکی ابښابشو اچ طقف
 | ادیب .یییلواهتجاوت ب يها نطص “تدار دما دنلولمچ
 1 جای روز کل ویب هبی دنا مار ی امازفد بونلوا بل
 ِ قی زایننارج لپ یلیعاعتا ف اوین اهن ا رمق هیچ آ

 دص یت اھا ہہ را کب فیطالا دبع اما جم .هکبد جت تع
 لب _هبءدار شاپ س بلا ش وط انا هیاعا هاربا ندنع ابا ج۳۷ |

 هب ی ږاټفا دچچاۍډاماد یدفا فموب نوم رخن هکی کب وبا ۍراوپ

 | چد چم مر اسبونلوا ویچ وب و یدتفا بینم هبلاه هکب یرون هب رجب
 | زیبا دو امم خوراپ سبو اتارا با

gyداب مط ,هياغانایلس یخ هاتم پمپ وب  
 یدنیوا ایا هنیرافامصت-یحد بصانعزوصقو هيو هکب ییعیغلاغل || +

 ها منتیدبلوا تب نام مرت راول ۂفاک كنو انه:یااغتژو |
 بار یالاو تک رخ ند هنافرت یاسر ماشا ناد بوم د ییا یذ هم

 یدلبا تورج تیاد خثوزغوط رک خاو ,تعلخ نلت هدنوبانهر وات ||
 مدابتیاکیدلک هر دکس نهی زخ ناک ییا دورو هنشرمنادهنشاق ربط ||
 لاو مسن هویامه غیر بون)وارارعاهیهناتساو نی هت یز دکج نالا نو |

 سم هی ورا :2ک یوم نام رنو



 مس gem یو aT سا حس. سس بوس وب ۳ ۳

 اشاب هرکص ندن وکجاق ریو اطعا هوا روم ام هن بونلوا جارا ۱

 یس ابحاو اس كنس تس هنا ولم هطلغو كنس هیکت یعوز ردافلادّت#

NT 
 ےہ ےس و ج

 ۱ رادجنز هد هبر اڅ ئاتا بودا هرج اش زاغ ۱۵لا نان هینادمقو

 الویناتسا یضاسش بصن ):یذلوا راما درت هد اتفا هلا چىراق

E 4یدنخا ) îیس داوو و۶  

 ناطاسناشگی تدالو ) یدلزا هرو كلزرب لا لب اما
 نوطالفرابرهش لا بلص ی نیکی كفش نامش (نانلقیع |
 ۱ بی ز هزاوهک هی اس اه نع رکرب و یاس ازا رک ادا

 ند راک فاو رادک ا یوژ) تنپم مودق ب ولوا دوش یازا ظاشو
 یراسقباس ب ونلوا هیعآ هلیعنا ن اطلس نان هیلخت یسان بولقا ۱

 هلارورو تب ز لاکنیک اسو ادعا تون و نیک اکدو قاوسا ېک
 هسان بولق نادت اج هغ دابا یهو زاس زاوا هدفزط یھ تو انود |

 هدنوب امه نوردنا بویلنا حافاو رورمس هضافاو خارمشنا هدا یا

 تز زا را هز واو ج ابید عاوناو راکنو شقنرپ ید هوا عقاو
 قزادنا نين راع نمو لبطو سوکت یادص باوا زاها تاپ |
 زاطفاو عافصا ناسر سه د عف ادم بيهم تّوصو داود خرج

 !یهاش داپ ناسجا رمطم افعضو ایففو یهاتتمزو رس غابا تولوا

 ایج > اوم لمزا لا نوا كن اعش (بجاوم حارخا )یدلوا ۱

 ییدنلوا ارجا" مدقمسر هدو مظعا رد نص تولوا زود هدنش

 نالواشاآ ناهد ی هد رح هوم (میولومو رد ناتا یا

 ۳ نما یدنفا ناشع یرهشکی بواوا یرادح اتری درک یلاوخ

 | یر هک نایئلوا کد دقو كدنا هلبا زوفوم یاس یندلژاو روم
 تاوع د كناسسنو ردو اف مانا راب رهش مخ وب نوذیا وله

 تاک م هک طف دیع ( هفت «تانادوح )رلیدلیا مانغا ىش هن

 ارادهایشدان شونمادو مازا قطع هواه یارس مابفدا تود

 لع بولوا یس ناپ لوبنااسسا-ازابدلبا مارح بز زار با مالغ

 ناوتو بات ی هلآ للعضمب ید ك نان ندند ا ةا انشا

 نالوا رنک افاقرهش یدلوا نانح هَضور نامارخ هدروکذ عخراو

 نما دمو لاشتسا هلا یت اما هاخ شک ن دند اس هناتسسا اغا رها ط

 لالا حرشنم هللا ی اما یراندعم ناکو هتعرا اغا نشح ندنع ابا
= 



TNF 

 |3 ع ۍننافا یرصکی ( هدرفص زخاوا ) رای دابا تی زع هنیناج عرق
 || بونلبق ناحرف هلا یصنماغا نبی ماد لوقو ناکساهدهقوتعدو

 ]| هاب بسکیسهلج هر زوا یراق رط بولو ا عقاو یسهلسلس عاجوا بی رفتو
 یارّوسا یسادضکیش قالنفا :رایدلیا هلمو دادعتسا لیصحو

 باونارود راہنو لیلو یدصن هرومآ تامظعمو ی ی دف
 هدلوالا میر هلکعارامد باجلا هدنفح راسا قلود درب رسو راک

 یسیلایو_قاطاتساو قیبضن نوک اقرب بولب رب دلاق هنسبحرلیجتاتسوب
 لرعو هدرجیلاو توف ) ی دالوا قاحلا هرلیخزوذو بلص هدننج

 مدقا ندنوپ اشاب لاص رزو نالوایسیلاو هدج (؛مور ر دص تصاو

 | باما دنزک یی هییط "هبیط یلاهاو  نییعت هنس هظفاحم هرونم فنی دم
 "هداتسو هداهن رسو یراط تاع هن دوو یدیشغا نیما ندیداوب

 بویلبا رارقلاراد مزعو راعتسم تایح كلرت هدرخالا عبر بولوا یراع ||

 | جوت هیاشاب دمحا دبسلا و زو یظفاحم زوب رغآ صنم نالوا لولحم
 ۱ كنافوتم ندهرون» "دنندمو قمردلاق یهلاداشم ندروب زغا تونل وا

 کهاز نو زوا یشاب یوم هرزوا امرونکح ینتسابشاو لا وما
 | اضقنا ْیرق ین هدو دعم ابا كنن رکصیضاق لبامور "یدلوارومأم
 | یدنفاالن نافعهدازیربسیرکسعیضاق لمامور اسقیاض ءاثب هنفیدلوا

 - ]| اقا هدرو کک ذم جرات یدایا ردصت رک, هجوربهعیفر دنسموا
 1 نادالعلوف تولوایس هیاب هکمو یدنفارکب یدافوت یسیضاق لوبناتما
 :نارمزغ ثرازونانحا ) رلیدلیآ اقرا د لا گرایدنفا نیسحیسنلک

 لبقع نولوا یرادناود هدازیوج ( هدار کمر رو ثوفو باخ ۱
 ]| ها دجا نالوا نابانش هلمحو ره هتلود سالو نانامن یدشزو

 | اتتا قیدصت هلي تهدید نإ روط بولب رو قلناریمریم مدقا ندن وب
 || كل یوم یدیشفلیقرورسم هل ناب باج ندنکیدلیاروما یایلوا

 یلدنلب تبصو داند زاو قرن بسك اطوف امو یدادعتسا رهوج ||
 دج افلا نظنو !رسو قبال هترازو بولنا دالب یتصاقا "ةطاتحا
 !لاخدا هعاظح یاززو لاللاتالشهد هرخالا یداج هافلوا یرحاو

 نامر جاد ته ۱ یدنایق لامالایضقم ها بلح تلایآ ناک اکو

 )داو عفر قرازو كناشات نیسخرزو هدازیکم نالوا فاو هدنترام|
 دنبو اتقا ترازو ها یبفر هاج یلابا شعر هرکص ندنددمرو
 زا یضهص ی ندا لو و هبرفرط هغ یبیشنایق 1 ویاو ناکا هد رخ

 . سس

 هنادعفو

 ا ا

 دم س



 دنیشنو: سال رلکزوک اف هراازربمو,ن ریش راس نالوا هدننرعمو بسا |

 | .كج وکیزیف ن دنغیدلوا رویم فالس مرکر سو روظنم ند هن اهاش ||

 رونلواریعن هعنابف هدنسانا یئدوعو مرکم هلهجووب سد هدنښنب وص ||

 یرهلوا تقفارم نانع هلا بلا راشم ناخ تقشنالاو ر دص بولوا |:

 یدرلناو ثدوع 4 عادو مسر یارجاو تع زع كد هاش

۲۷۱ 

 || عیونت هن هاش تفظاع فونص هدنفح ها یرابصتمقلیناشنوهزومو ||
 تع دخ یدنقا رمع هداز یاج نالوا یناکحص یریفکب بونلوأ

 یددلوا زارذارس یدنفا ناسعنهلبا یب اکی رعکیو زاتم هتسسابر
 ییساععتسا بازم تلع كندا هدار اررمم نالوا فارشالا بہ

 | یدنفا هللادع دیسلانالوا باشو مجثمولعم لابو تلاصاو باج |
 طاها تانک یوی زب ار 1
 هناه اش سوشاد تاود ن ا ندیا اضتفا یرلعاعجا نوڪ ەئ

 تم انوعطم یهانتترادص ترشح ینوتکم رلیدلنا ترتضع بسک لآ |
 فراعم لجن كموحرمیدنفا نط صغ مانب سیر بولوا یهار هترخا
 ینیدلوافرضتمو . ماکد اش ها تم دخ و ید قازرادبع یاسا
 هنس مناقو رب یدلوا مام لیان یدنفا لغ هدازاصااخ هلبا تافوفوم

 بحاص نوک یصتلا كمارطا مرح ( فلاو ةئامو نیعسو عیب
 لا لفن هنی مسلح اس جاغا هرق . جازم یب ورکداب رهشو جاتو ممد
 یارک لس نالوا بص شا عرف رایدروپ جاوتباو طاشن بسک
 یربخ یرللوصو ینوکی تو ال زوک نم هام ءانب هنعیدنلواتوعد هپ ناسا
 معا ردصو بیت كلك هداشاپ دواد بویلیا تلود ثعمابس عرق
 لوانت هدنببفع .بیحرت مسر یارچا بوراو هزوبزم لس یزو اسو

 ندیداع باد یافبا بونلوا لوز هبلاع باب لبا یالا نرو .ماعط
 میظعن قخ يادا هبا ئارا روم" بور, و ربک ابو بسا نب ره هرکص
 ی نم درو وه بوزو هلی رامو دخت یفن یک هقشب ندنفیدالف مارتحاو

 مرکم ن یخ باب هل راشم ناش بونلیف یا چاو فال | ساییآ
 ,لوصو هعانوق ناسلوا,هدافاو سرف هغ دعم «دلاتصافو تضب

 م دم کاخ هد راوبهرکص نوکشب جوا .یدایاتحار بیک با
 هیاتسدزارحاهلبا لبن.هنفرش رطاخ لاوتسو تیدوبع یاسخر هب هناهاش
 فرسط هلبا بسا ن نمو لز وکر مس ولف ءسساربس بویلیا ترقه

 یابرد قرفتسنم هللا شکرت لو او ریشم" ره وکو روفوم د هنو روس

 2 اب دوا
 و {E تن 1
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 هروبزم ةندس بوئلوا ليسن هس ودر * هرب جو لبر ندن دنسف

 شو دا رمرب هلیعاهسزوبر رغاو دازاندت رغقانو هیت هلا

 1 لاو هبهدج هدجوا شو للعو دنلب یربق هلا یصتءرصم هدنلاوش
 | یخلخ دز ةقرا رانعا ضنیو .توارو چای راتاو نکیفلوا |

 1 هسیالاحن بولو|یهایشداپ بل دفع نیس یکندلنا ٹکر حاضر

 یان رنا شعو جارخا ند «ضاقرصمهلتلابا بلح
 اال هرزواهحو ییددنلوالیصفت هدالاب ت رول وا جا ردا هتک تسد

 ! یتزادص تده هدیناش دومحرصنلار هاب رم هغ یادنلوا لتف هدولادمو
 | سو بول وا هاع یوق نوفطفرکب
 : .تدمهدنفو نامزران زپسو نوک یمرکب یارک یتس هبنات 7 هعفدو نوک

 ۱ | بک و قوصوم هلبا ضرحوعمط ها راشم ودهنس قیر یرادص |

 اب یاهو دج اسم ضعبو لیم هبهبرمخرانا بولوا . ولام ها غوردو

 شلوار هل رب شراذ لک یر لاف نسح یکی

 س

 rihê وف ۴ وان فون نالوا ذاتعم یبازخا ۱
 ا اواو رارعا ندن و اش
 تیرا ةت هطظفاحم نكد غالبا مزاول تو تاقا هدشاطانخنوک ىا |

 e pe ۴ ١ بناب 2 همد :یدلبآ

 || نددنشب ل دیو هاشدپ موم یرفدوا لک هبا شتم قش
 ۱ .ناشورخو جوع” نارود راب درس ناسحا نآ کی ےک «دنمحر هلوقعوا

 ۱ تاوغدو معنا عن رماو نوجا ملا معیشت هروکه نرالا واوا ۱
 . یاسا شنو اینم دارا هک ی ۳ تا یرخ |

 E وب[ ق ولتاأ تابا اتشاپ یه

 ٌ ۱ شود كناشاب نرو خام هبل فاسد

eتیزعبا نیمزو ناسا دنوادخماهلای ۳۳ یدیشعلوا : 
 كين الس نالب رو بصنم هلترازو یاهمباو نیک هناهاشلافنا

 نیما دہی نالوا باصت دراطع باتا سید یهناوا نایت



۳۹۹ 
 و

 ندنشودلؤا فرطزبیسهاغ كلکع تواب و یوم شوشتر ۱
 هل دنص هلبا ی دنفا هداز یرد مالسسال | جش هرکص ند هفیفخ ةثسلج
 بولوا راغتفاو تنکسم یاسخز هب ناهاش هبت رم كلف ةبتعو ناوس
 ردو هار ومس هتخودهرتسارسو میلست هننناما د یربک ت ااو مامز

 ی دلبا فا ان ییصانم بارا تولق ها هیعومع علخو فر شل

 ردص ید هعفدوب یزا دعم هنس ق ګر هبلاراشم ( قباسردص مادعا

 شروش بیس هللا لام مط هنصاخ سی ربق بولوا امرف راک هدنلود
 هدهناتسا جراخو هناتسسا هلبا ممطو صرح لاک هقشب ندنغیدلوا لاتقو
 بخو م البو . عج هلبا هلیدبسور رپ یناماو تورث بابرا نا نلوب
 انلعوا رس بویلبا مظع لام تعاضالیم دهو انب یارمس ضحب هدهاتسا

 فا وهلا هيبت هناک ر اناض ءب و میععت وسيف ندن وامه قرط لاوحا

 تابوغاو .افخاییلاوح هی غ ور دو بک نکیشفلوا علت تبقاع
 ندّننطلس "هرباد ها لزع هرخالاب :یدنارابا اربا یتتمد هلا لیطااو

 یشش حور هرکض ندقدنلوا دی دهتهبالاوما "هزداصعو " دیعبت

 ییلاع باب قرهلوا عادو سوتتیمز هللا بادالاک بوتلوا تن ۱

۱ 

 عو طع+ ریس نواب روکی دی ه دیللدمو لاسرا یهصخ هبا تاج

 قوص ریزو نالوا یسالاو تمه نیغ سرخ هلتراز و هدب و یسادتفک

 ییبوبق هرکص ندن دمر و قالا هنس «یمز ناروشمس هدکدلیا غوزب

 لا ندندعرب و یائروخاریم هدنناصر زوتطیللا بوئلوا قاضل ارایش
 ۱ شا . یدلوا یتاما با غلا یصقا لبا هلبا قلروخا ربع لوس هرکص
 || درف دزن هللا یی ور هي سج تام دخ یضعیو مظعا ردص هدننابعش شب

 نوپابه سولج هدزکس شما . یدل وا مو زی زع ه اطیهاشنهش
 ریدکنو لزع هرکص ندهام جوا هلبا ناریکفالخ قونم بولوا عقاو
 ندیفن ديف « دنناضمر روب زم هنس بوتلوا ریست هیچا قلا قی رطدو

 دیعس «دنیجر زوقط شخلاو  بایماک لا یتللصحهراوغو .بایهر
 هدنرخالا عید شع د یدلوا باشحالاو ر دص ات ندنلرعاشاب

 apm و ی ویو

 ۱ نانات بتضغ مچی هدنفحو . نانشهدنزاهكب كن یتاشسرلنلوایردغ

 طخ هب اغا نایب هلک ی ساب یب ویو نالوا یرتشانم هل رلغا نامز

 ] هبلا را تمر هک یدنلیف لادناو فارش ۱ هاکتسایس عوضوم

 .خییابش مج لبا دشا خواب بولوا یمارالد مودخم كناشاب نجرلادبع

۳۳۹ 
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  PITTلی رکو باح هیاش اب دجاندناریه مو هفر هیاشات |
 |یادنفک لرع)یدنلوا تبانعو هیج وب للا مور هباشاب دجحاوزو هدا و

 | یدنفادجا یسادن دن ملفعار دد شوک یا كنا وت( ییعاز ردص

 | لندنفا نیما دمه فتاك وتلوالقن هتن اما زف دو لزع نویامه ؟دارااب

 لرع )یذلوارقوم هی يصنمینادضک و زوان وج تا ید هعفدوب | #
 كملاراشع ( اشاردمح هدازنسحم بصنو اشان قطصم مظعاردصا

 "دارا هسشلتفو لزعو قرطن لاور هاا نالوا هبش ام لاصن الال

 | ندنب توپ امهر هم قوکن بخند كلاوش بول عن ادم هرهاق
 | داتمباو ین هنص هرب زج ولل دم هل تفرعم رش اتهو . دادزتنناو عزت

 | ایزو لاسرا هنفرط اشاب دمشر زو هداز نتت ن ويامن غن ۇن ا

 | قاماقمعاف انشا دم زز یرارک رکاب رهوش كناشلاذیلع ناطلس
 | قلعت هلبا لامصنا تدش هقناس ردص یدنلف لاشا دوس هلا

 لوا هرکذن اقیاسو ادنهکدجا نیما زف نرو جترهش بافستناو

 | کارت رادناودو یدنفا نایلس هاتن ېت اک انهک و كب رکبیردارب یا
 ناب لاک ندنرلتابح بونلوا سخ رک وار هد هلو ید اعا دچا

 | راذتاود هلی یدنفا هاو هن ئم كي یکیو ادتهآ دجل نکشلوا لضاف

 | کت اجو هناخش وطرد یارحاروهظ ) یدنلا لاو ین هیهنوغاع | چ
 | یدب نوا تالاوش وبشا ندع ةا یر انغا نح لوتقم ینیخا هر

 | ها دادتما تعاس شب نوآو بارنلا ژ شک لا ر شکر س شنا وک
 | للا ناطباض یعمو ناعتسم نوع بولوا بابا باب را یاب شوه

 هرکسص ندنوکیکنارب نکیشلوا لئازو عدن لک لحن هیت وا ||
 | بئاصم یالتیمقافرطوآتعاس نواو مقاوقیرح ید هدرکناهحب

 || یدلوا ناهس لطف ةتفاب نوکس یخد یناعما یالبوا بواوا مفاوفو
 | ب وتلوا اکتشا ندنلظ كاملا یموم (اشابدجنا ةداز راجت مادتتعا || وه

 ۱ مکس هنسبلاو ساویم هاش هنسغد دلوارت اف ند هناه اتشت اچ نت

 | هب هن اتسا یعوطقم رمم ب وایرو ک یدیفو لاسرا عاطع اهج
 ]| كهلا راشه (.تداعنم ةناتسساب عظعا زدص دورو ) یدنلوا لاضرا

 هب یبا مور یراب ره ترضح را دیس ملا نوب اه طخ یواح یتوعد

 ]| تباجا تعرمس مکح غیلبتو ث تناما ملست تاقاللایدل :بونلوا ریس
 ۱ .مولعم یلوصو هب هنر اهم نوک یینزکس كن هدعشلا ی وا هقفارملاب یا
 ااو بیقعتیرکیدکی یی ابرا لابغتسا لاخ ین ب ولوا تاود ناک را



AN 

 ۳ اشیا غار ر روقأي هلی هلفق ام نیدو شاپ دم بنویس تاجر ۱ ِ

KTR i 1بلوا نویخ لبا  
 !قلاغا یاد لوقو رنادوف هیابرد هلیا نان ازیم ربه یی 3

Nاو :دارغلب ناسا هیاع,ناطلش بفزولتفع ییلوا ناذاش هللا  
 أ یال جنوزتو ددم مادفا ندنون هاتشاپ اپ دمر رو قبشا ناد |

 ۱ هام هاکهجو لا واج ةناتسا هدنلالخروکذترزشهیلاز اش |
 هفلط وب هل زومامم اتخو مراع ةا هلبراعس یدلوا لخاد ۱

 ۳99 تاقو هدهار لالخ ید فا شل ورد نالوا م داقو ۱

 بسا نر و لیصوت هردنب یس هرانج هلنا نج داره بودبا تایح ٌدعددو

 كب .نکیرنالوا لوا مرک دن هدن اضمر طساوا یدنلوا لیزیت هل مڼلح

 كىچۈك تولوا لوقنم يدنفا یرسب یه رک ذب كچوک ھن رو لوزعف

 هانب , هل اک ك بادو داشلد كب نا يلم فر اع هلبا كليج هرک ذت |

 دیع یدلوادارخر یدنفا مه انا قیاس ندنل عیدقا نايلضاا
 هلا مانا اپ رهش نماد میت خاق دبا تاود ناکرا ینهیک رظفاا
 تایی ینوک ی غدرا تاناوش ( تاه یت ج وذو ) لپدلوا ماک داش |
 .یدنفا دخا یعسزقچلاو ايم اک هلااعنا فرش بادلاجر بولواعفاو
 ثلانو املا ینانو لوا قش بونلوا باصتاو, با چاق شاخ اچ

 . یرهبم هليا یصسم ندنک: دلبا یقع,ناد مرچ یدبفا :ییافص ,نایشلوب 1

 ینامارتفد هب یدنفا نایت یلیجنای یدلوا اورم اک یدنفادهم |

 مشاه هفوم هب باح شراب کی رکاب دور لوپ :هبيدنفا نیما ږ چ ۱ :

 ردنا ا جبار هبیدنفا یلفطرمستناما هکیلعا 7

 قاده بسا سثر نواز هیاغا یبع یت اما هن را ھکب لیعاممافتار |

 که اس هبیدنقادمح نیمرح) کیر اس نیرو ؛دلب اقم .هب یدنفا ۱

 ۹ هبیدنف ناخ لرهشنکب یز اکر ایس هب یدنفا یطضم چال

 بی انمو اباو هیجوت هبیدنقا قا ززلا دعت افوفوم,هب یدنفا قد

 یا طخ هرانلوا بان نی ندبصنع:بوناوا هبجوت هلی را یخ قاب |
 تونز اقبا یرلاغا ,پ اکر راسو یہ اغا یز کپ! یدنآزا اطخا هرفاو |
 دجا هداز یساد کم داو ینلاعا وا دیس هب هداز نب ریش اغا هایش |

 ۱ ماج یارزوو !یدّتلّوا هیحوتاهب اطال سبو ینللءة یامتشاب اقا |

 ۱ دو اب رد نادوبف طقف بوئلوا افا ین نکا كار سیار هوا

 كڍ كولم هیاشان هاش اندم زو ات قیاس راب نوال توب هی اب دیتا

۳ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۳ 



 فونص قك تب نوا كرك منش یدناوا لاو میفر یزد ای +
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 سن تن نارا هرژوا )اوت تو اا ||

۱ a رق 

 ناتج زكر هنس هم دقم) یدنلبف لیلخ از تجر السا كز دن 1

 قاف جرو ك ها راتب سانم ناقیطو دش رد نالیکی نه اطاوقشخ ||
 طی فالخا هدر دنا هلا برشع قفاوتو بهذم داصا بولوا زا |] `

 اهن قغيدلوا یوقاتلع هفلوا هتسدزاو ندتیموکح هنکمآ تغانمو
 یخ راکت هدبآ تناعا هلنا تاتمعو هاو رکسع هدلاخ ادلب اضاو
 ناتسحروک یندیاراغع ااف اهدنا هزایم یناغتکلا مزالرشو تو ذیادعو

 هتفر بودیا دع تعضن ضح یتهاجبالازبخو مالک تولوق قلخت |

 هاکو صتان هاک تب راک دلک هربو لاس رقم توتا ةش رايلاو رذلج فز |

 هبا مط دین راوکخرب و هیلکلا لردکو ترشابم ةيهلظام تلرهزناو ما |

 نالک ندو دحز یراکدلبا تعاطا نر علو ف وضخ راهظا

 یتسلاو نوزبارط هد نب یژلف زا ماغرا بولوا نابلسف نت اب رض
 یدیشعلوا ین هلیا فیثکر کبسع هتبرارزوا اتنا نچ زا دبع رباز ۋ
 || هلاتهاش لابخ وا سا بعض یاها ةقدراو هزاتتخر وکلا رام

 هند وع هيلا راشم تبو دا لولحت ید اتش نا ندمعک قزخو زارق |] ٠

 | كرلبجر و كص بوقخ هنتلانار دلح هلتعتمو تیوعنض راه زارف

 یدیشمو و رافنو قیاض» یخ مال یکتنع قدش كناتشو یزرکفع

 مانآ راب یهش بولط» یملوا ماظن نخ هتفرب ذب تنءر وب ذکلوا
 فوقو هنر وما یلاوحوا كناشاب ننس ريزو یسنلاو ردلحخ نپنعندلوا
 ةدادزارف هلنا ازا قافنا یلرکسعرتشو هدا ز ندرناتش یعال_طاو

 ۷ قج هلواروغأف همغو  یاترا هنفرط یرکدتعرش ز وشنع تولوا
 ]| ةت رزوا هر فرم هفت اط ةدر اهنلوا تون)واتترت ید راتنفو رکات
 || یدنلوا لاجاو لیصف هدیلاع نا رکند یل لاخر لا طفاقوس

 جارخاؤو یرخوا فرصت ترازوناسحاواش ات هر( دلش ترازووفر |

 هرج زو ییظفانح نینوخ لاحو تقو یاتضتففرت ( نظف تخاوق

 ناربمرتعو لاثعرادنضا هنتماقا هدومسدروت غفز قراذو هدناعشلناوا كن اشا

 ىألاو هئز قاشا لبعا مسا نالوا قرضتم نان یرجوا ندنآرگ

 "بونلوا غیارخا جاوم نیطسف یرلتدلوا قسم كوان فک اتتع

 || تایر سب )ی دنلوا مینقتو عیزوت هد های لست راندا اضتفا

 نادوق



 باب ضرع وغو رشابف ینکیدننا اا ههورکم راکوییاهایلظاا

 قزصتم لبا او یتلابا هفر هپ اشاب دم رب رو قیاس نادوبقیئشلاو ۱ أ
 یلصحسدربق. یدنلواهیجویسهظفاس دارفلبهیاشاب قط ضم ریز ||

 مود هد هب رابح هبا حوڪه لج هزب ڙج ه رزوآ كاا نا ل ۷

 نا تی و اپا ا

 هدو ۳۳۹ ناخ 7 دیش دادباو هدنکاربندنز هم دق ناطوا

 سپجهبهلق یدب ..نایفیدنلوا لزع بونلوا مه یراومفات تاکرح
 دارغلب ., قدنابقماعو ضصاخ هاکی ربع عونضوم ی یعوطقعما یادو مادعاو

 اصحاو دادخت نیل اظم كلوتعموامن|ندنفرط لاها تن :ولوا مو دعم

 یی وط اقا بس دنن اغ وغ شتا نکسنو ایاعز نئمطن .یدیشعاوا

 ت نکن ر هقیفحایف بوتلوا ارسا هفرطوا یلومو اغایطصم یاب

 نابض هبا هتفضاسقبا نکیا مزالزپ عنو بیدا ندفرظوبهروگ ||

 موترللا نيب یسانب دیمست رو مور ندنبسادا هولص هلتسعاجج بولوا || 1

HERNE ۷تلج بولوا رۆ رمق هلي  

 اوو هداهناپ هبا قلشابیشواج . اعا ییع یادی ای

 هنس اضتفا ور هل ودیلطوعمط تالصحت ید هسذارلیدتبا یلعا رپ سس

 اظن كن هز زج بولوا چ لدعفریو ارم مرچ ديل اطا هتلود
 هجا وا.دق دع ن د یکه تس ایس یقادعا كل رانلوا س شروش باسو

 .تعذ یرلپپ داتور ل امش وکه لیتفو و نبع ضامغا نینرلتح ابف یالیدوش
 نیلس» تعاجچ تیک هدنروخا ایل هغرداق یدنلؤا ديف ند هوډ

 هنسانب رض دحر هدر وک ت زم لحت ندوبابه قرظ ندنغیدلوا

 متن یقدومو ماما تونلواتمق هبات هدف رخالا یداجو ترشاپم

 | یسبضاف لویناتسا (بصنو لزق ضعب )یدنلوا مت یتزاولریاسو
 نه طساو او ماکحا یارجا ر دق هنسرپ ی دبنفا رکی وبا ی داقوت

 ندقلیح افن شا یدلنا ماسیف هنیرب یدنفا هداز فو هدزوکدم

 رانو روکشمهدیفصا دزن یه دخ ت كنبدنفا دخا نالوا یشانشواچ

 ۱ نازودرواد ربار ناجردارب (نامعت ناطلس هداز رهش تافو ( یدلوا

 یینزا دوجو هل ةيدر يا فر نشوکحاف رب نابعت نال هدازهش

 ۱ هل هغ تاتبلاطمو دابزن یداب الا فیعض داغ هلا داتا هلو زعم

 / نکیا هدنشاب : چوا 5 ره ف وک ی 4 ب هاف ر ءاغ بول نازل



 هب یناخ دنسمم تونلوا نیکع هدرا سوا ج ارخا ندمَرف هنلاراتمو ||

 ج7
 ےک |

 | «دفذلراو هنلح یدینعلوااضماضفرگحرادصا هدناپ قفل وا تیر
 | اعا بیمنربارارشا ضعب نادنهورکیارته نیش دلوا تاق كني |[

 | ا عو یرافص مابا كيقن راک دلیاماقها هلمادغا بودردتیا
 | نصح یتشاک تیفیکو لاضدرغ هیزیاتخ باک رز هک ضب ندیاداتو
 هاش داپ زوې تجومیس هلازا روگ ذم نیرتملوا اینا هفرطوب و
 " ترد نالوا یل[ هدا داف و یدخ دم هد هیضف هلغلوا لاصخ | لج

 ثوف ) یدلوا فالجاو لاذنا ثربعو فایس ثس د هتشک فارضرفی

 اشاب داچا رادرنفدرب زو نالوا ین بلا ورخ ورپ ندندمزب ( تضعیاو"

 | روکد»بصءاشاب نح جاطارب زو یف اس نادوبقو تاو هفنا تخم
 شا ناهلس هذاز ناوش ر یتسیکب راکب شد رغب ودا ثارمتم بشکه
 | ی دلوا ل فحمل شاب دجحا كال نان ارههریه هت و لرم هتزخا سذ

 1 ۱ قس ادنهآ لوقو الحاهتخاظروفکو لرد یس ا یر (ثدا وح نه

 ۱ لوقیشاب ییرضز هرزوا غاسجوا لس بوتلق اوره اکهلبا یت اغا
 غار كو یجوصکس ین انزوطو یعبرغر یو ضکسو یتا

 | یدنلوآ نییزت هلا هرهاز عملخ یرلفافهسا کام و نیبعتیشات بايز ۇطا
 ریو یرلجاوم طسفو كنب دحوم دون ینوکی عتول رخالا عت رهن
 ۱ | ید هدنسوفاشاب ی دوت هزروأمو زا رفا ند هناعاش ةف د تدا وخ

 | ندنوبامشقرطر ودلادس بونل وا غف روت یر :قولع كا زاغ وایرا ۇب

 مسوع ی دنا عیفرت یار د غ رذق هب تافع رشف نالوازبرفزش
 ۱ یاغتوداش اب دحزب زو زال وانا دوم «رکدقا انس هنغن دلوا نارذک اب زا

 | ودصر وضو لابصبا هب هناسوت یابسرع همالنلان اب وقم یواش |
 || عرف ) دنیا لاص کسا فرش ةبام لبا تعلخ شیلث وا هب یمظعا
 | لا نج تبفاعو زوم لیا هظرفف ٹر انہ ج نا یتارکع نف ( یئاخ
 ازان نال واراتخلما ام ت هددودج هل تسح قلوازود ند هظحالم

 | لطف ندنتالافحا یک هیلبا داسفا یی هلا طورشو داقبا ی نتف |
 در هلبا مالا یم ان فاجر ان بلاطو متدصتیلود هلا فاش فز اک |
 دبال لاتسلارنکب نو ع بودبا میبطت ین ذوفنو عفو نالوا هدنلوو ۱

 طوف س ن دباغ دنتسمو بان ڪا یرورظیت-وهشم. مر |
 نی وت یرایرهش ترض> نیباوپ یاده لو دیا باوصتسا سکه |

 || یناپ یی ربق هدننماع ق اصبا هی هناتسا ین یایکم ی نالب روک ناباش |
 چ ۶



 ح

 ۳ سن اخهدنوب د مظعا ردص هدیلاع بناب. دلی لاقتنا هات ۳۳9۹ ۱

 .كناش اب نا ر زو غلشو نون هلشلابانغزنارط بونلوا لزج ندنسلکوا|

 اش هراغارخس نیکو زازعا باوا نویسم ار ها نو |
eاش اب دم ر زو هدار نسح یسلاو یا مور نالوا تجار  

 و میروبشا .اشاپ دما سر زی او ولت تاو 0

 یه اش داپ ترضحب "هدارا یرالوایهار هی رابصنم ینو گکح جوا ۱

 هدیناخ دومحرود هبلا یوم ( الغا ینطصم یشقن لاوحا ) ی دلوا |
 رلیا لاصاو ودخرارصا هی ل اح وسا بولوا خار ةنوبانه ثوزدنا |
 | دل ژر تولوا لاسقاروآراب لما لحن هدنرصع ناهز ناعاخنکیا |
 رنو نف یر ابتعاو رد هلبا قلیبشاب یج هوقو رظن هند اذعتعاو |
 اتش ان لبلخز زو یفوتم جرم ندنفلادنهکه نب نخ یربظ ندنرافدروس |

 ۳4 تامطعمو هل داع و هشفانمهدروما نععب هلا ضلع یاضتفا :

(AF) 
cnبسس  

 ادا مضخ ندنم کی لق ناو د راکپن صخکرب هلی ام دا تارشا نکا

 | لقلت دص هدنرب ناوبذ تو دیارادجز هلا قاح یدک اراک

 زازعا ( اشا دبعربزو ) ی دنلوا سبحو دخا نوضکی دت سا

 کن هدندا تس ةناتسا .یفلوا نوزفا یردق د ین

 هعوذرح دلم الب ید هعط اقمرپ واضاف هک شع نادناولم
 یریتعلیف ناما ن زهد هقاضم هتسراو هلبا هباس تام اعناو ناسعا

 طو اس ناعزر بودا هلارا ندبغرو رح ردن هل خادم هتلود ۱

 درعاوحو یت هلا یوع یداواراقلاراد مزاع هدعب زرخاواو راعبو |

 راتتسا ن در اغا غل دنلوا لاقتتساو راذک و تشکر اتعالانع

 .داربا ی هدنوامه نوردنا بولوا دنمونت ضخخر دنس رخو علاقو

 عناعرمظلا هو هلاوجا هراکم /قوج ققو دادما هلشاساو دن هرل نالوا

 تای رمش ت تمدغ قالا هجوررب یدنفا فک اعنالوپ یزاوس لب اتم

 | بولوا یش ایعت او وع رادم كنم دنفا دجا نالوا یاش رشت ههنفو

 ج هبضصو نکا ۱. (ناغارص ضعب مدت )یدلوا ناجا

 | یتسخاک ندنفحو اکتسشا یلاها نصنع نالوا یلیکو فارتشالا بیقن

 أ هدنیل اعناود (:ناشواجیلس لرف ) يدتشلوا د ادتتسو
 | تفدخواو یش الستم هلبا م اکنیب لزرع كب لیلخ نالوا یشابشواج |

 عرش یر اوعد هل تقر عم ریش نم هدنلخ ءائب هن راک دلبا كالا
 ج ےس ج سس سس



 میم سر یر سو هی ۱

 ]| بويل والاخ تدللزو نل و امل کو ندللخ و ظبخ یتارب ر بول وا |[

 | یتیدم هلوا فوم هفورعم ع انطصاو هبربخ راثاو موم ذب هلبا لسختوا

۳ 
 سم تکست

 | كني رلیرضح EET دّهفو ھا EY  هاشداب |

 هجا وقلوا راک داب هلال نیکشم هلاعمرب نب نمو ردصم هل رام اما

 || ت دیو لس قح بانچ . ردتذوعو توتف هعزالو تورج

 ۱ دب ندیناف ماع هبا ناب توم نکبا هدن دب یناصق هوهق هدنوبامه

 8 ی يار نال وا تی و و ج یداوا او

 | هدنامدش كلج هزکذن ورب ندهدندم تذم تولوا یرادرهخ تلاش ۱
 | تدروما نالوا مدع ٌهغل رهو تار ۳۳ نناوخ نوئلوا مادضتسا

 | یاد هبهلجج ندنفیدلوا «رزوا تدعابع ندسان طالتخاو تاج

 | قارادرتفدو تلسایر ردیکت ولوا مور رغ ندنلود بّضانمو مولفه

 | یدیشلوا طع عراك یقرهش هدبصنمرهو متر بصانم نیک
 عآم ناهز هزه بسکردق قج لوا هتاسراو نل چ ترعم جا

 ۱ كاما نکیا دودعم ند هنامز نارکناوت هلنا دوعن و لا وما تڙي کح

 ۱ فوج یرب كتهدرادوس ( هک رفتم تاثداوح ) رد مؤلم هم ئاب زا

 ا .دجا ناطلس و دادعاو نیهشحالس ضع هئن وردو داحا ق دتضو

 مکج هديا حورع هنامساو عضو هتک شاطیکید مفاو هدتح راخ ییماج

 | یابرارخا . . یدنلوا عفد هی هناخرایتو ذخا هلسغل وا اخژ ازوبد
 | ینوع هدرحم» یو موب واو لّرعندقلرا د فد یدنفا نیما دم هد ص

 *هداهناببویمرود هدنلاحهنب هیلاراشم یدیشهلوا ةبا ترازو بولنا ||

 | قاسضعاو مظ کیا رمصتم هاب اعدقم یدنلوا لصو هرب یدنقا

 ربزو ندیا زارف هغادوبنراو راب هما یتفیدنلور عفر یترازو هلبا یبس
 هپ وتو رافغشا ند هبوحو تّنطخ ی دلوا قزق اشاپ لیعامسا

 هلبایسل اها هنو لوا تولوا داسفوونع هو رکورهرو دانعو ورد

 | بولبروا هللا نوشروق هد هکن ععو لا برحریان لاعشا نوف
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 1۳5 نکیا هدنباچ لود ۳3 x هبا قاروطقلاو یاد
 ۱ اهدي اا راکنج ینیلکع نالواداح هدننس دوش هليا و قسم م ادم هست

 هاب نسورب هدنلالخ رلشکم شکوا بوشب رق ها یفج یا لاد
 هزاد عیسوت رب ن دنام زاوا شعنا لیطحت یانی الازف ایس ورب و كالا

 یابد نامو امه فرا زبنت تنی تست ت ا
 یکیدعش: انا داخلا تزاما نقم بلب پویلبا تزبغ هتم اظن ور |
 هلسفلوا مدا زاورپالاب اورپ نچ ندنادجو كنجو انشا را وت لاقت |
 كنید هدنلالخ یخی ران جوا یا زوپ بوم تعانق نکلم كثب دادا |
 كلود هجو ڊان هتتلحر كسواراف یتا یراساح هجم قاقو ۱

 ها رف هلیادوس قاروطازبعا نغم وا فداصم هتنامز یلالتتخا ||

 دل رلیل هچ# هدناملواو شما هد رزواهچ* بورودیوا هبودتک نتو |
 هراس ی دیا شعا سالتخا س هیجان هبناس نالوا یر انهفالا هام

 لادنج یل ڪڪ هدنزرلناس هلن امز رورح هلبخلوا اوآدان دار کوټ ین هداه
 ها ارف هزخالان و هتسلوا لاعاپ كنتلايا هبنوصقسلو یدوم هبهعزانعو

Peقلوا ثعار :.هنبرلعا قاتفنا هنمملع قارب هدنارب كذب  

 !هدابز نادل م كن الو یارو قر ەدنازب هلراهن اج وت راد

 هنس هذ اع يغ ایم هب لس راټنو ليلو تنکم لذب سیا ۱

 ۱ هروطسم تایضوصخ : هعاضج .. ردشلوا نطصم همه قره,

 .هدشروض تچ اح هن هلصفتهبن و هلغلوا راش یکیدلب كسکر ه یالیدعش |

 یرکب هکر ولیزب و باوج هلن وش هر د قم ضار ن داف لا ناوخت
 .دوقفم تیاردو تم دخ له| فراع هزاد دضو هرکص نذەنښ زوتوا

 داما هنلوق هلل وا ف ام یرربخو تیاور كران الوا دوج ومو

 ملف كلذ ىلع ءانب یشود هلوا دودعمنددا_ةنحو اییک ةلوقم مدا زونلوا
 ټو ناب و درنم هرزوا شیت ییهصخ نکیآ دعاتبم دغاسلو گاو

 رتصد هدنیلاو ترومو ج اتش اوف هلتفو كليا ناقتا 4 هاد رج

 اتل سه تجاح هراثاو ثداوج رب سم فط فرط ر دعا هج

 تضر ارو صف هدععسمو يطا ایو تردق مدع هدملکتمو رر ||

 تامل هن اراطخالا مدال , راکخدتلا حبا و شان ن دنرومط

 2 ردمباش یکیذتبا رارف هد هلوغت نایسنو لامها زابخاو

 فوفو هروماقالب كب یز هللا عیاقوو غم راوت طبض رغاوخاو فالسا|
 هد هزہفالخا هدندزب یک یکیدتیا نادهبصح نیرو عالطاو

aran ne e 
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 ۾ كلبا جرخزاو فلتو فرمنماکكسنا فراق وج ها ]|
 هنلبصح لادتعا هب طو طسو دح هدننا بم یسیکت ادال زار دا طرقمو |

 3 دداهبو جج كى gg رز eye نسحاتح

 مک ۳0 نکن رج ابو تر نصب هدننروص

 2 ول وا ن دانغا نس اضرف مزاتعش تمکحو راک تف ادض بح من

 ریصقو ملا ریخصك :هناوآ تبث و فوخ ندنس هک ڻسلڪد

 دات کو عطا قس قلخ رنو قخال هنهورکر «رضع هکن سلکد
 اردن و ت هیلباافصو بس ڪک هلکتبح اضم بودیا

 . | صا هل و هتشاردیفو قتر حراخ ندکدحو ق ژبو دنعر وب ةدنسشاپ
 یداراو داشزاوب نساما یدردنا اضتقا هذخاّوم ختس كارل
 "ب هقیقطا ف نتوفعمو روذعم هاش هککی دتا هلسانف هک یدنک"

 | ةعابحا عسل وافوصوم هلا ردص تالو ناونفو نیا یک ك نس
 1 ۱ | هیاص> ماغرا متع رف نانسع منی هکدوخ نکل مدردیا تعصت هر ول
 3 ى | کنم صن و یار كنس ردفو رصم هکلم دیم مات هتدقنو ۳

 : ]| هکر زکب هت روض لوا م دیناکهو هرواح رب هلکنسو "ار کز کم تی
 | مدار قسم هبا عو ناقع هنروضح تیمور نوک ین

 وب لب تار حب نه دالیل فاو راشنرونک
 | رده ګر دکبا هدکدبد مدردپا براقع هفب رحوب ممنلوا هتنرب تنس یب
 ۱ قوا شتعد مدلنا دازآو مع یوم نوا مغودلوا وبا تانغ ها

 | شلوا دتم هل اش ندب ونخب یلابا وضع (یربهدنازب تکلمع تفصو

 ]| هدنتناج لامشو هو تخفي و راقوب هفرط,تونج تولوا ظن ینالوطرت
 ]| قاب هدناربهلخملوآ ربع هلو صقس یا شا هنتع نالوا روا هر
 ۳ ودعم نذهنوصعم ه دنصا م دزک وب كلناباهلوصقس وب یکن

 هل نت نیلرب ئر قره دنا رب هغي هدلق قا تولوا ؛ی کدو

 | كتو وۆطقلا قربهدنارب مالا قدرا ر ې منا یخ اتم
 ]| ثوا هلو ىس هعلف قرب هینارب ردراشلو ترهش هلمانوب هل خلوا یتراما
 "دن ول و درط رمش رپ دن رغ بتاج كيلر هلا دف تاش ی
 ]| ودراو ید یزارپ هجیراب اقري هدنون ه دنوش هد نا یکم هک یز
 ۰ هه له مث تناج نعاس زوب یکیا نادقربهدنا رب یاسا دوو

 - ]| سه ى تەي اخ وب ف دعناب نوت تولوا اؤ واح هشتم وتو هل
 ۱ نیا جاف كلارغ -رذراو ید یررپ هجزابرب لصتم هقتلاب

 س تا
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 | رم هات تیم اقا لا پور میک وچآ

 نعطوبد شباقج هلوا نال سد لارو, قرب هدنارب,بولعصینأج هنعضووپ

 اهدا هیس اسر وماو هیرج لب و ةن وي كبل ا يؤم رار دیا مو

 هد کو اف کسب بولا هلییطر رش قعشلقح هدرسشح مس رروک ی شا

 رد همالکخ# .هرادا هلبا رنو مظف ردبااضعا و لامه اهل لعلوتیل 3

 ىج رواب هن ایشن هب اط ءو هرا رعاش هبال نشلوا رهام ازا دخ

 الن ن دتءاصو قطان هدندب لک .یرض ن دنخیدلؤا مانع ییامهاپ

  NEEجات 0)
 ناو مولصعم یفیک دقلزا کم همیدخو قلراستخ شما شزاب

 ولردولرد.هنب را در ټک نالوا یهبدو خاسنتسا للولهل ب بولاپ هغل روا

 تعارف هب ةدرم نورم ندهلو داكا سل لق هلغعر دشواب رلاضم

 || قلوا یرکیفو لق ناججرت یرمنو مظن كن هنسمکرب رایدتبا تءاداو

 | بج مب کوب قوم :ردشملف زوط- تلد *دیشکه لس هظحالم
 || پساضن هپ ت ریب افاصمو ورد ةالاوم غ منا ساک زا ریجهو نابن

 1۳ تا -
 س هم ا چه نسخ

 هدو راد صلح يا مه هرکص نادنغالبا هقلاف تانهلسنو هقیار تای ۳

 هلیبسراز راک نالوا هد رغ اء راک زورا وش یاضتقبرب هکر ذوب

 ار دلکد ناب جاټع یعیدلوا رادیدب یر بنر لاصتبسا یزع لب یرب
 ۱ اندا امر همین گاف ء دلم مدانالوازاداق هب لک ررض هل وپ

 هافاصم هل ابی اد لر هدیا هظ الم نعو دل وا حراج ند هب مدعاوق /

3 

| 

 كراندا غر هی انم نج" یز بونل وب هدزکبنایو تمه هبهلاسمو | |

 هدنبو صواخ هرس ر دوج کمر وب تیانع هکیعا افصا مالک" ۱

 اتلاف تانیناورار |یعودلوا ما لول مد جسار

 تروص هکر دم راذکریمض كا تیمذاو تورا 'هزکیانج اس

 | ن رفاه هناقداص تهران دبا شوکو. .نیسحو شایاتش رانزوک, لاح

 ندابکجو ايش ىش ة نون ردیتس هزوتمۈب " نلءدیا |
 ۱ ه دنتروصتیهص) هب و دنڪڪ ئرب ندنرلامیشاو بو 4۰ یعایفو ۱

 ور, و روأب تخم ءزس ليد هچ جرکآ مدنفا منی بو دنا رب رع دغا ||

 .ناهکان بوم :رارفر : یک :تاکرجاما ردرواخ تشز نکا

 نادين ةہلوا دءتسف ندرهد تاداع كل نلاوک میک کما رص

 نکالسم ملاتسو افاده هل رک یخ کیا ہد ود تیلاضو ترق |
 ردوا رخ هز رکسروب ای دیس وت تب تفاوت

۰ 

 و ۵4
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 | ةطر اچعا ك0 درک زس هلوتموب هساراو مالقوزب وخ تناقوزتشبهدنفره
 زا وها هلبا یللزوک تن راطبایص والبم ورا تل وص دن دردو زاتعوژانع
 1 ۱ ندهللقو هب هعلق ند هل دنوکه تم هتک نس هلوقم ئ یهو یابازاقفاو

 ]| دن مارش هد صو ضخ اواو قمه وق نل اطغ ذکی رخ للو
 5 پور ود لوط تدرب یزوب چواو ئم وط كنف «دزنادیم نیعم د هدشا لاو

 1 نص اظن هدماخاز مادخا بو روپ هرابکب ییکراویدو قس ردناشۇب

 || نان هجران ر راق كج هّلوا یبزایدنکو هقرتو منلتفت هر زوا ماو

 ]| هدلن هقشالن هدلا ثلتفوت زدنزک هک ن ادرک نو" نازح ید نادرتتعا با
 ]| وزب بوزبدنللوق ر نقلا تحت هدننرم ص ی دن هدننراف نک هدف
 | هنکوا نناثلوص كول رب قاررمهدنلا نالغوا هزار هتحان زا داری رحم
 ]| نیش یکیآردلک دنکم تفلا تخح هلی یطرب هسربباثراشا هه ئو

 ]| هیحاصوآ هدغولفوط یژزاغون بوذا میس ةر اځ وار مش رش یکنا
 ]| ندتعتص :تورمو تصخر هتک و راک ن وک یا هد هته ریو

 یسهلوفعیقمرات نودواو قهزاقنتس هک اب لفلخ رانا بلوا یس هزهب
 ناسا دلا یرایسش ان نوا هرکرب هدنخاس یکیاراردنا قمر دش هرات دخ

 " ]| تل غب دناب بوناکا هسیا هدازا هدعلاوق یرظنالوا هدف ىق
 ||( ج راخ هلکشود هلوارهاظ لار هنسرولوا نما تیغو رازرف بول |

 ]| خولعم تیک بولتا توط هراپج وا کیا ند هعط كج قکربهد ہدلب
 .لرذنا ذا هتبلا نفملوا نکم هح اتسم تولا یاتبحازا هفارظاو

 رردیا م دقت هتضابنس نادیمو متلب هنن ادوبق هلا لاسیا هتکوتنوآ
 قرح زا فرز هدنرللا یرلشاد)وردص قرفزوتوا هدنف ظیکنا
 ]| قوا لاج هم اخرت او داب رفو ژردلا نابنعیر افو ندنلب قژارف

 | هک یارک شب نوا بول ریو نوشروق هجراب رب هنیرغا نوا
 ]| هفیقچ نا ژراب راجع هلا قوبج ینس هل هک داک نودیکهدنرطحما
 هن ان یس هخا مهنم ندرت اکد توربو نیش هقرا یبابث هدق دشالفا
 || تویلوا هب هما هرم وب رزدا لا عرپشت انعع ,اکعرشود هراز

 سنح هم اطر: نواب روا هقنارب هنغأبا هوار دیارازف هرکجوا ییا

 نودروتک ن بقا راکمدخ نوح ا هقاشزوما ند هدلب نانعاژردا
 ردا لاضفا هتل هنن ما شخاو ما دّخسا هلکعا هرابارب ناو

 یکو قاننشوب یکنوجما قلوا زاتم ندرخا یس هفئاط كولن رخ
 لب فک ردبا سابق یشرپ نزوک هل رلتلیه هبوجا هداتف قران

 تا

 تك



ey 

 هر امو عماج زعودلوا شکم زىچ اۋ ندا. ناهشزباو نا

 اک ذی ناهس هلن بو تعر ان یاتکلب هت دافس: هنا ندنرزوآ

 ,ندن دمر هلا .لوخدهلوبناتسا شۈك جن دزد نوا مرن هام نالوا یا

 .هتیلواءاکیل زف لومو شفارا ساوحشلوا. ناشف رهف اکاو فارطا ورب

 .لارفراوطا تفصو )| اج مادج ادم لڅ ی دایالولخو غوخجر
 اراخاب او ع راوت یانشیااصوضخ راد هتضخ ندفرابقم ن وقبلات ۋە

 غبصاوتر اهطا + رافدایییدلوا مجا نحو جان نغلو ار وصةمو اف هرم

 ین هدازرداربیکیاو یردارت ییاداراپ ها ال اخ بودن اءار او هارادم

 :یرالتوب هل فلوار اوین هلق موق هعشب ندنبس هداز هرتشنهییاو ||

 شدنناب هدن قوازنکاو مادا هدنروما:تللرورب نکس عو تالرکسعرعم
 PONE O ةد ردعحبار هرس یار متو یس مب بویعزإا
 هدتم دخ یییدلوارومآم هثب و رهو رابتعاو مازکا هنب ِلهدزکسو لاجر

 قرخاو هډ افا ارس ینداوم نیا اضتفا یهو هیت بورت و ل القتسا

 زز هاخوا هنا فت اظو نییعت نوچ ارانالوا هدنام لعو حور هدنسانپا ||

 تد هلوعمو ویلا ثادسحا راه اشک توقا در هنن رللایعو دالواو

 ةچراو هش اب شب نوآ ترد نوآ ی ران الوا هدازکب و هداز لازبج
 صوص# هرزوا كمر دا ملت ةیب رخ تاکرجو يهزدزاب بودووا

 دج يورپ دیک سابل هز وک ند هقوخ ناولا «ٍزوکه نب رللاحو :نیبعت راز
 نامو نٍذ هقوج تارکس ئام هنتسص هرکصن دق هوا غلاب هریک
 ی همرص هی زوما كنيک همس ندنکیدلبا سابلا نارن وقروغ یلزارپاح

 قف راص یر ندشموک هدنتروض كعلاب هنن وب كنیکو قهاط تب رش ||

 رادقارب ٥ هرکبسع لولب لاجردو مارک او رییع نادل سا هلا

 تب تست تا

 توبلا مازخ او زیفوت هلیراتهدخولل قلی اب زوپ و قلب اب فول ابو

 یورو سم
 سورس ج

 أ :اوطا :رروهط بح اص یس هلع رو و ردنکسا اونو لبلهلغلوا
 هن رار دنو هلبحنلک ةرودبص هدنباب لادجو كج هلباهعلاطم ی راناو |

 رم ن دف تنایدو په ذم اورپ ن ندنس هل اغلایقو دالواو ادتفا
 ح هةرهشو نا اش لیتو تکی مو اد خیسو یراطواو راکرخا فولوا

 کا یان ها اورام ناوی ها :هالاومو

 قانع پوبیلیا راده هللا رط اخ باج راکم اک جز هاکیک مچ

۱ 
 ۱ .ماود یاع دو تردانم هرکش هد نفلوا لصاح ترسم اک هلی هدهابیم

 ۱ ,هسللک ق ردو دانآ انرفو دا غ راز دننه تبظاوف هب هلق تلود



۵۹ ۱ 
  وسسسسس ِ هستم ج

 || لوق هچ رکا نولبرو باوج وید زدندروها نالوا بسانم داهاش اپ |
 ۱ هلغل وارط اح هدرز | هد اف ندولوقمم اما یدلیا نیوکس هدنتروس

 | قاتمال اح ندنفطاوو وفع یراخدلوارهظ+ خد نقم لیب ثردیللا
 | || نو هغلوا ماعیا ی مایا ورم رذشغلوا نهان ىۈل وا زد ۇر

 | هرزوا قاس بولسا هنب فوت یه رک بلا وش هام هغ شالا هعمل وو تیام
 | هد طوارب هغشپ هرکو بو توغ د ن دنفرط لارف هفلا ناوخ نون امه هم

 لنفاسمزاولماعا تواب رب هتنب لارف هزز وا قرط قوا تیب دا
 فی دراو غلا اوج ن وب امه همان و جتودلوا هرزوآ تع رع هندوش
 | هیت و اع ڈناتسا ندزپو نا رکشر اهظا ند زہ خابا هدقرنلوا مشورا قنا
 رها نایب ورکذ رفودلوا هدننیمقلتمو داد هنلاوضخ یرلمآرخ
 دلو اطعا رج یاباد> ضعب لب دب لیکو شابداعتم هی همان باو چت
 | هتیذودح هل لپ رادن ام#* ندا لاما نددودح یز هرکص نانو
 | هدهدعفلا یذ طرخ نکعا راضحا ریکرابو هبرع نوچ لاضبا و خاجزا
 | رک ذلازاه نالوا هل زلت تراماقم هدنوک ترد نواو جورخ ندنیلرپ
 : | هیرعاددجو تماقا نوکیا شم هدنا بونلوا جولد هج رهش والس

Eا رف مانا یرطا ندهل دودح یا نف هلک(  
 نوادنتو ی وکی هب كنها ید قر هلو ا لتا ز عطف لحاف
 | نالوا لص اف دج هدشن اب ارپ وط نانغا هلبا هل پولو ا یدعب ثعااسا

 _ || ئەد وو نادشبه ر ژوان ا ب ولسا هد ژل وضو هب هیضق مان هه دارزوخ |
 1 | ټعایف يوا كرا هديا لاحرت و طظ مرا ولراضحا و لاتا یرادناممق ۱

 ۱ ین د ندوب هب هارد مان څو ان رج هار هرخ ندب روا تو رت ره هوا

 || نفلوا ید رومغیو طو یعضا دیع بول هیدبضف مان ناش دوب
 . ]| نادغی تراما رقم هتبوک چ وا ی نذل وو ٹحافا نوک چ وا هدن و
 | نوه یتقچوا یسهدوو دا هغب شلزا راو ر ونهو لصاو هشابن وا ۱

 ۴ موله یبدلوا لتجز هلتفو یاضتفا لوب نجامو ضالق برب ر |
 ناد ب هدنوک خیواو ب وت یرغرط هق الفا ن دلش مر تالروب نغلوا ۱
 . ز تولل راو هرهش مان ناشح# ناالوا لص اف دح هدش ابیع ی القا هل ۱
 ]| هشرکوب و لاتبقتنا یرادن امم نیس هدوبو قالسفا ید هدن ول ۱
 | دنن ایم رهن مات نیچزآ هلی هن وط هدنو کص ثرد نرشوا ||

 ]| هیهبصق من ناقرتوت هدنرزو هنوط همر هر ند هر من خلت لوا |



۲۵ ۵ 

 ۱ ج و

 || ءا لا روناارین ەياداموقو تفاقا نیر ردقی اچ اۋاب ضالخ
 "توعدهرکج افرو صیصت هفصر نوا مزب هلکعا تبه فرص هنماظن

 | فلعل ةدنشخ هرنالوا سلجم رض اح هلیسساابرقاو ناوعا یسیدنکو
 | شع ندنناسل زادلقم هنان ینروغ ورور زف صافر بولوا تشاشباوا

 تدابقو تطاسو اد هیلصملیپست هدننایم قوشعمو قشاعو تبحمو
 زارا تعاس ترد چ وا هلیزاط اسنا زوسو زاس «دقلا او یرات اکح |
 هقشب هنمأن دودر هرک ضعب راردیا ینا داش راهظاو ینامماک ناز |
 لدننص یزهرق شرف همرف ناوسنو لاجر بویلبا بترت تیعچربا|
 هتن رزوو بیکی شرربهنارزوا هدننسر هک ارکو بایلج ندسف ناجو ||

 ندکعلب ینیدلوا مک بووط قرودنرور رب هدننروصیسهرهح مدا

 هللا سج ندنتانکسو تاکرحوژاغا هنارو د هدنجگ!هناخراکهرکص ندقدلاق

 ټو تزف انب بوفوط ندنا ناب یدکی یلکوکن یک |
 مزاولیارجا هلی هتلوازارفو بشنزارذ و رود خلوا فرطرب ینهغدضد ||

 هلڅ یراک دنکب لوق لوق هلبعز قلوا لاطاروتس انوکو راردنا زازا
 یس هرس لار هد هطوارب كن هناخراک هدنیفع تمجو زردی ۱

 !تعاسو توعد هتنبنیام دن هطزوکهلتلشحو بن اف عفر بوت شود
 هص اخ مزب وو ترسمراهظا هللا ترشعو شبع هجراو ۾ یتآو هشب
 هکر ب لارق داناو , "رلردیا.تنرخ اغم ذیاذل یافتسا رلنالوا لاد

 هنناب یزب ڼولکه نیس هناخ كن هنسکر ند هداب نابعا نیش هزع انوق |

 یرلتن هلادحو كنج هدنفیط هنس ج اقرب كن هيلع تاود ناو توعد ||

 هدنخ رات چ وا یرکب زوبو هیج وت هرخا تعش یالک ك ر هید ردیم راو
 !یراچوفسم ناشوا قبضت هرزوا دوعم هجو هدنراک یی وص تورب ۱۳

 هدک دلیا لاوسود یدنلوا هحاسم نوع نکیآ نکم قعلوارساو ذخا

 نیاونلا ىلع هندس ید نوا هلل ارق ترد كن هيلع تلود هروکد م عفو

 ینارطا هلب وا ءان هنغودل وا قازوا ق وج ندناقوآیدلنا هلد اخو هعفادج

 راک نو دن بانج درکزیوجت یوا لام اب كن ابار باعر هدر غ نجا
 یوا لث اح هم سعر ع لیس یک رذنکس دسو لئ اص عفد درحم بویلوا

 وس كاد نک روک ذم راج :یدیا شّملوا نییعت کلر تقواوا نوجا
 |هناینسا غل وار عود هراتمش موش زاصشا قار وا لاو اتفزکه سلب ل

 سی

۶ 

 ةوک ز ولا نکعا ترد اده هیلسل نس هعلف قازا یف رطاو تم رب

 رک یش موا هبل لدشو هدع ام دنبساشچز هیچ 000
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 ۱ دھرم لارق هدنمع نمعوحر یدنلواتعحز ةرمعان وف دته

 ]| و يدالود هعفد چوایکیاهدنچنایسښلوخ یار هلدیراباروخا صا |
 || در هدا مل ق هنب رام دا بوپ وصراټ دنکو هظح المد راپ رظان هب لوح
 ٠ | قودک لار ندنسافص ی ةع ع2د کلم وزا تخار رهوخهدنس انا

 ۱ هلتعاسر فراز وخ | صاخ نکیلکد:یرانزاع كرو یش زب هی هنشکب روشن
 ۱ زذ ماستخ هدنیفیکوب ایادقو دفن غالبا ردشلبا اّنطعا نوتلا اقرب
 .هدتداغس ةناتس اوت هتماقا یا تلاه دیر نسب شق ۰ هرکصندفدلوا
 | ىلا هزمفرظ اچ تانییعت نالنزو ذی کس نوا هن رلییا یدنک
 ۳ مانسط وب کیک نکا کا یتهدنکو رازرفو لّوف هرزوا"كنربو هديا
 || ةماننطوب قزب هلتفایط ول قنت هرکص ندنوکج اقرب "یدلیارانفر هد
 ]| مابق هنبراداظنو بدنرت تاذلاب كنودنکو ې رکنعو یارسو توعد
 هدن نرایروف مانسطوپ نوک وا یبا هلا را هدازردارت تورن دتبارپس یر اح
 توعد اهن هان : ئز نوکرب هرکضندکد ردنا ینناشامت راکشو دص ۱

 نالوا ریکیاخ دنن ورد هدننمص سانتساو شزاون یاهو دماشهخو

 نان نیناوفو ناوعیلبا هظفرحخ نالوا ةدشنانو ناثمژد نسهداع قافتا |

 ج هبلوا سنوبام هززواهجو نانلوا ضرع هت داعس هناتسا اف قم نکا

 ةبناج كنيلرب مافسطوب یدنلوا ثمر هنیاربه تۇرى اخ هدنروص
 وص ندنآنات رخ ندنحا نیلرب هللا دعت تکاب نکضیدنهیل و هدنس زق

 هدنون هلغل و نه درکاخ الارق حک ابولوا رهش ىش وتفرب هدنززّوا
 تاصاوندنماحز رلبسلبا هديل تولوا ی رلهاک و او هاب یا نت فلک |
 هد زكا نوا قلوا رطاخ هداّزا ندنس هغد نراکشو صف
 هال وا نا رطا هد هر لب هل هام ید بودن

 ندیااضتفا یهو را طا هن  هدرکرتسوو لاجتزو ندرب رو ظّشو
 هدننلر هرروا رر لاوتم ر دلکد لات نیل عنو نیمآهقشب هتش؛ یر وفا

 | وق و فزمغانوق نوجا قراومرالحت نالوا ا وخ طاخ د هدنمانا معما
 نفَلوا نیلتو هیت امت كلا مارک او توغد ین یرباک و نایعاو نتفق
 هن راهراخو همان رب هدنوک ج وا یکی ا یز قاط اضولاجررب نوک دا زرذارب

 مزاول یارجا هل رلتف اض کش نالوا یراتهبو عنو تس اچو توعد |
 هتنامز رازفا هلتأترهننومض هر اد ا و عا تفلاو شنا

 | راني صرع زوم نوزوآ اتش مایا یدنلوا تنکب لزز

 فالغ

 س ےس س ب



۷9:۷ 
 هو

 اس تو هو

 لئاوا نم روب هدارا نسلوا تیعاخ بانج تما هاکرارف ج, ردنلا لع
 لا زا دنا فااسخم ماصمص "یرایتسسدماشومصغ هدد روت روهط
 8 اشک ربغ هلا نامر رورمه « هرکص ندقدلوا مالتا لها یاوأم

 داهحوورع تادیم رارقا اع د اهم تعا“ نادر رار ندن اعا باكا

 یراحرات ر رویش هس هقب رط تلک هلوا داراو رادضا تارا یاوشیو

 یرلدفت اط قدرا ینو قزل لاو ولدنعشاد هدیلوط انا هدنل الخ |
 هن اشیلاع هناشهد زوب یدب یرهمش هب وپا دار کا «دزوب قلاو

 ملبس ناطلس هدزو زوقط قل وص روررب زوج ت هد زول هرکس لود

 لیعمسا هاش هلن اشک, تک د هب دد كن رانرضح نالس ناطاسو

 روهطظ رک هولج هرزوا روپ شد هجو یروبو نایغطزانا كنوفص
 كن اند لا بعت هلا فک هرکبص ن دندخ یللا زوب زوقط یدبا شلوا
 یدهم هرم", دیس تلود بولوا ضر اع مرهو :تواخر هنساوف |

 هنیبس هخدغد دوح و تابنااج اجو روتر اهطاهدنج اتنا روهظ بح اصر |
 هاش رد نو ییا و ربع نالوا ثداح هد زک رمصع صالا هيام اتتشود

 لاعفا و ره انتم هب هنس زاونوا یغرکپ یرالتتساولعتیشا نامز ولام
 لوهد ندئ ی ق وا رواعمو یدسعتم ینرلتاذ یدنکک یرالاقا

 لس هغ حالم رولوا تروص یارب ن هلا بته وزنبدت درجو ,تاقغو

 ةن اب نامالاو ابنافرح كس و شیر درف نکنم ارت قر هدنارال اچ

 هاکتنیعمو نابلغ هدنعامد,یرا ادوس الیتسا هثن رک, | كات : وروآ هکلبو

 | هديل اهب منتو هدر کس یک هل لدعم هاجت قرار یی
 فرط فرط ط هدننعک قلوا سوه نار سر هی هبنوصةسو سر تسد
 ناب ايم یم دم دعم یری ایف ام در تیل اغ ونصح

 انج و دقت ںنمظم هزّووا روطم راوتسد نوحاعا . :یدنشلوا

 هدنندب ارادصن لودو ر ذعتمو عننع ا ریخت یرهد تم نالوا ږدو

 هاب نیپ ندراودن کن مع یرادپه هنرازمو هسفانم ما ویلا ىلع
 ةکباب لع رد تا زو اج خدح هلباراتمج تر اماو:ناونع «رانالوا ||

 یک دشبا دارم هک نم ند زت سمع :نادن اخ ر ابو هل اضم فلش امضخ

 لرصج 3 دلوا منهن یر هروشمو یاد هل رک راک ماجا دتزوبص |
 كلا ومیراتلودهین و رو هنر فرد هرپمو يعرم یرلنلاح قملوارذپ ||
 هک نوک رتشفو سبح هدنبتشس هرم ۰ کا واونیتیک ید شو تروس ||

 ایس وارد الوا الت روا بب رقنو لاثتماو مابق هتنو اعم هنف رط یلو#



 ]| عرار ذوا كلپ ناخ ر دمر لم ق لوا هدنچمارب ولله نیمز ریز یس قطرو
 | قرق هک دش و تروا هلا تمرک هجلاق ع وتاب بؤلوا هنکت ىلج وکراوآ
 فدو فوخ ندفارحا ردارمم ندنسس هل اغ همرانتفا هرکزب هد هنش

 .] لهناوطرنوارشب + هدقافوصهادهاه ندنرایبندنوکو هک هرم
 .  هلقلوامماو هدتیاغ یروس ر دايم راوچت یلقارف هدنشاب ویقرهو رّویف
 ۱ ست وا نادحباهع اب و ناخ ندقیطرب تبولوا لاج یربقوحالاعا

 || بت بولت درزنک ن ندفاکاو فارطاو دوج وم یرکا | كراه زاو تاتا
 ۱ رخ رای اینو یب اغا هوهق هل هوا هبخ هل راهب وص هد راشو
 ۱ يسپل اما هلعلوا قاسب كلک ع اتمو سابو ند هرشط زدشلزوک

 ۶ ایا هن اب قلوا ج انجم هشا نالوا کوب درر هال

 pr میت فهیم بولتن تواش | ایز تب رو ۳۳
 "|| ذي هنوضتت نبع لار نوا كنك «رشط یر ها کما رواج
 |ادیسحم .بودرونک,رل داتا ند هیئوصقسو قاخامب یکلک یروفغف
 ]| هیدنوصتم ید يونس چ اقرب هلکغا لاسعاو داخیا ین هناخراکروفنف

 | یرااوصح بولوا لانموقیغ ان قربهدنارب ` .ردراو لاقحا كمنکب
 با ودو ندهلو هنوصتس یول هربخ ذ زیکحا نکمما افو هراودنک"
 نالوا قدنیلزپ كاره ر ولک ندف اجاوبق ناف و الفا ی نلبتشاا وغو

 ۳ ني وج یزله الطا هرو یعو,دلوارش اتمو :نالنم اعر را

 7 ۱ هد د هدب زد مسلط ۇي نال وا یډ_ تعا یدب هتیلرپ هده ابا شکرآ
 3 متناپدندق نره فلوا نازو نسل ها + روش اب یخ زا
 3 أ ٹاون رم ییرټاژا مص و دادی نک هتسشا ربع قەد نقى هڭ دغو

 أ یال اا تولع اك هر تاوظفو ناف هل
 یارگکنخد مجرم زور اهدا ندکعد ززواوآ یاس تب( کز

 باد ل اواو یخ. دیمو لا دو عازن نا نا س نل ندا یتیم

 یس قع الا طمع اتب هنغوادلوا الاغ ی اضع یوو غف تقر
 ۹ بث اغوا ر وعش ینو سی ارا قعالا قمر دم قمرا
 4 و ھا as پاک ا قح بانج ندتملوا راکت
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 ی دارت هیاش اسکوریسو کارت تاق ردنا تاق هدنر هرعب كس رل هنا

 یراک دلبا ص عراد هقات شاو سناو حب راخ ندفصو یرلج او
 ]| هروک ذمدلب نیلربفصو ردحرام هر هخل بم هبت يه مارتخاو طایسدنا

 هلبا قمهلوب یل هدیلاوطوا هلغلوا یتر امارقم كنلارق قرب هدنارب ال اح
 یدح یصتیا الارق نکنآر هش طس وقمر مدقم هنس یللا قرد ردروپشم
 دغاک هدنرب چواینا لرش یزهن ندا نایرح هدنراک هلکعا دارم عیسون

 ندباشخا ب و زدنوط هلی هدیشارت كنس ینفاطاو ارجا یک یره هناخ
 م / | سکراکرب هدنرزوا ثا ندح وت یز وص یدنک و ثادحا یرکردقزوتوا

 زهکابو هناخ هتنرزوا رهن هلامزر وره ر دشهردنا و وضق هدنشاب یرک

 یالثم هن اخ تیجو هن اخرکشو نامرکد ندعیانص نالواجاتح هی وصو
 تداهرشطو فوت یک اکدو توب هنوک ندنوک سولی رو داب راه اخراک

 شاتوو هفوح نوعا قوا ج اتح هب هنسدر یس هلوفء ع اتمو تاودا

 ندن ايغط هل اغ روك دمرهنو . داسحا یز هناخراک هعتماو تالا ری اسو

 هازاو ارجا هبننع یماضتقا هنس هک او هت اخ كسکره هلغلوا یر ||

 زا هنوعم وال هقب اشو رام اج ېک یری دکچ هیاهن یب هدننورد بونلوا |
 یرهشو الس ریو هبراس فرط ور اقوب كل روکذ ه نهنو تکرح لصت |
 هیس هلکسا قربماخ هدنراک لاش رګ یف رطیغاشاو هغی هنر دوا هدف

 هل هنیفس یغاشا ندوراشو وراق وب ندیخ اشا هلنغل وا لص اوم
 یر هناخ نالوپ ان اددحم .ردلکد یلاخ ندکتفک بولک ابشاو رگ اخذ

 هدنعشو نوشرا رشیللا فرق یرادافوصو راومهو راوبدکی هد رجوی ||
 یم هال فارطاو زوک دم رهن قرط لاش هرکصندقدلوارپ ذب ماظن |

 تع اس قم یا نوا یراهن لوطا بونلوا هط احا هللاروس هعقیفخ |

 ی ارس كلارق هدنراک روک ذم رهن ردشلوارهش لزوکرب هدنضیعیلا
 هاکوآورایازسو را هاب هدنفارطاو هدنجما بولوادوحومیسهزاخ هبج و

 ین رکسع وقسمو هج هدنل الخ یس هنس ترد ش ردراو را شک
 الات راهب اش اکو هن اخ هبج تالارق بولک هب هدلب وب هج درا یو یو

 هنب نکیآ هلی وب راشعآ نابز قوچ بولاص ناما لام هتسیل ها هدلټو
 | یرلم اشتحا باساو یر هن اخ هز وک بویلوا یلاخندلمجت یئاکس
 باعا هدنناوسشو لاجر نغلو ا جراخ ندلادتعایساوه رددوچ وف

 ینوکش بق بولوا ریکر اک تاقردردرچوا یزهناخ ردقوچ لاجونسح
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 ف ولا هرلایمر ارز ن ۳۳۹ و ماش از 73 او |

 هدهاشم یرافدلوا نازبز ےسو ناشرپ هفاکاو فا رطا یزد نک
 هددصق مان موانرظ هدندو دخاهنزلس هدنوک کیا نده وفارق _ردشفلزا

 | بوایروکیغودغابراق هدنسعادشبا لوا نت رشت هدناو ةاقالم ةرادنام هم |
 || یرغوط هنیلرب هرکض نددتضاهن مزاول "هبوستو تاقا نوکثرد جوا
 ٠ || یرامارفم كنغاجنس ەپ زلس هدنوک یا یز هنلوالزامیطو تبرع "

 || مانوالسارب نالوا هدنظبض لازا نیعتعرب هنانکو لارق الاخ ٍولوا

 دن راک ردوا رهن هدنضعرب للا روك هش یدلزاو هرهشا|
 || ن تولوا روهشهراصخزر هللا اروع شوراوو هل تسمو نجتم
 طاح یزو زنش هلا ق دنخ قیعو ضد رغ تاق چوا کیا روکذم
 هلیلرب فر طر للاضتا هرخاا رم زدوا نانلوا رکذ یربغ ندنکیدلیا
 لس یابزد هدکوا قربانی زور قضو ندا هقشب یقزظرو
 الفا توا وا ت تعفضو دار لو تراحت رقم هدلن و نغلوا بضم |

 ن تالووخو تاناویحت نانّوف ن دن رلفرط ناف او هل و نادتنو |

 || ندنوب هدشفنمو تسو هلفلوا ارفو دالب قرسشتمو ارشو عی ەدنوب
 || ندلو ردش فرو کح یر ءدلب روهشم ندنو هدنناتمو رومعم

 ردشلراو ءزاسلف مان ترف نارف هدنزک چاو غوفالق هدنوکت رد ||
 ترفنارف بولوا راهعلو رومتعمو نتف هدنرانکحردوا رهن ید رانو

 ترد ةلوا ندنوو رددودعم ندنژدعلف یدودخ یغاصسقرب هدیآرت

 کد قا هدنرف نیلرب نالوایرلتع#بو ضف هلاعرتسو تزاهآر قم هدنوک
 نوک ی دب قلا دل رب والس تلنفح هدنر انک لو کرب هتم

 "هدلب هل ءاشتحاو یالآ هد یلوالا ی دا هرغو لؤ زتو تخ ازاسا

 راد فا هدننباسهن یتسن رغ بناج كهروکذم * دلبو لوصو هل رپ
 یسلاسها هلرظفوب " رادشلواتسبم لوح د هیارتس افلکمر شهاوا
 تاتا هل واو  شروح ۳ ندعالسا لهآ هدنرگ تدم
 دالوا نوا هضم الط بیر رب شمعشا مان تاتو
 تاق نالوا نمهاکز ر ندل وب تلئوک رشب رج وا برلن |

 || هزغاب د همد ڪي د حت و کنم ندتعا س رمل دن وڏ بولواعمج هنارفو
 IT یرف کدر و هدقلوا یظاتهز ۾ زاوطاو ی

 نمغو دلوا لخادةتب رهش  نتلرب صضیصخقب یرب۶ع ندنغدرلوا" روت

 .هقطرشبرخواو هدنفرط یا ا رالوی یرتپو ارت رکو رفد نو ۱

 كنزا
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 نک د ناک ږ زاب نب هاندا صارتعا ويد زاس ڊ رویلو مدق تاو مد حار
 ج :ندهیمالسا دو دح هرووبز وب رم تک٤ (4 تککءفصو )دزاوهشم یکی دید

 ,ذو دحن هلا ل یش ن ولدوا لانحو هب راس وقسمو نادغبو هلروط

 یر لنپ رهشرهو, هرخانر ھه هلغل وا هدندب رو ېچ تولوا؛تلاا ویزا

 ,یراتغاطارهشنرت یر تولوا قرضنمو كلام ةقشإ لقتسف « دنتعوکح
 هک) دیک ةبعاعجا تابه ن دنغإد لوا ىرلتافتلا قلفوخت هث رللارفو ۱

 نال و هدنرلذا رطا و نادایاو روفعف یيلفاوب وظر دقیتیدلوآ ناشر

 هنن رب یر نکنانان روج هنا هغلوإبانهصح هلعن رظر ندنکلغو زاراو نش وجا

 زولهل بوکذ یرللا هالبتنسآ ور ندان ز روپ کیا نددءفادعو هچ ازم

 دلکمک قلعتمو بوسام هاو درب کولی رهون لاخ ةدوسا هدنرربهلب رقتوب
 رەھ ه هرلنون هعئاطیکیا همان دوهنو نسوز رازدپا لانمو لام ظفح

 هنس هفت اط سوز ین هقابش زوما یس هلوقم تنارخو تغازز هاسغلوا

 یراشبا والنم سوکمو جاب و اشو غیب اد هر اکهلیخ و راک هدرارمشو
 عرف یراندنکهغلآ ندنرالا نیرلفدنارق بورودروک بس هف اط دوم

 ناکسخو همالود هنارات ان یبولرهس نولوالوغشم هاب اتتص روتفو

 یزند رع دمال لها بویکح قابلا هیعیفخندننذرد یزوقو

 ہے داواد مع یرللارف ؛ زردبا راعفا ولد ردهباشمنسسابآ رانا مسایلو

 ضعب نالوا یراج هدننابنم اراصن لود یروشکوق نالوا  دفارطا ۱

 منم قفرقعو یأر « دننصد لأرف بنش اضتفار هظحالم رودارود

 هنفیدلوآ یرهرجسف تداع قملوا یلاغ ندنکرخیرب رغ هرزوا قلوا
 بو دا اتکا ها هلخ [دمالوق یراتلود هح =a فرا دحارف دعف دوب ءا

 لعفلاب ف هنسکرب , ندولهل هلن راوج برو : یرافرظ اسورپ و هیسور

 ثالذ ىلع هانی ردروهشم یرلفدلوا ه دتسادوس كمر دتیابصن لارف

 ن اه كمر وش ییلصموبانضو كمروشود + هربخد ندهلرابد تروص

 نالوا یراترامارعهو لخاد هنعارب وط هل یرکسعراددقمرپ كيولوقيم

 هی رکسع نالوا عتهدواشراوكنوله بولوا لصاوهنپ رهش واشراو
 نسهریخذ قلیان شنكهروکذم *هدلبو لضاح ترک و ماج دزا ||

 ارشابم هلبس ینلحاو راننفرکهنبسالب قلتق هلکفکو ده دنوکیلا شب | ح

 هنحار هرزوا رر هجو یروهجج هل ردغیاش يرلفدل وا راکیو كت

 شو فو نداد وا هر وپ ام ایر شن |
 اب...
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 نا رک ندنزا راک مانسطوبو نیلرب نالوایرلنرامارشم الاع هکی یه

 ۱ | که اخذ ع اونا ق هوا حالم هاها زار ندفاطا اهن [
 1 ۱ ةارراساسنحا هجوم ن 7 افس صوصخت هب هنالب راپنا ويو لران هیابره"

 ۱ | فرطرب یس هلت ایا ارحو ناصروق هدنرانکلم تولوا لمني هغثماو

 | نک د هرفو یزاقباق نوزوارونلوارپبه نازار وب و م اچ وللثم یرب دکح نیغلوا
 3 | م دا رنوا مشب بودلک وب لد هنغالوف یر ه وعم لادا غم هنس هش اش

 هر القرمص نوزوا قلم یکی کز نکلب کر تاو 2

 | ةو: نقلا ف فوقوم هنس هدعاسم زاک زور نكرواكوزاق ۳ ندا
 | زواج هرمز اتسو نداد یکی هل هطس او وب زر واک هدنوک قزف:
 | تن هوقم تاس وبلمو تالوک ام ئاسو رکسو هوهفو عین درا نالوا
 | هنک و ایسونف یران اضراک هکلپزو هنت راه دلب اروا رج ی رسوا قچ ار

 | e رج e رر راجو شل ز لغسان

 یفارطاو لاسصبا اا د نجلا قاژرا ناتسلوا رکذ E 3 ۱ 3 1 1 33 0 ا 111

 || هلکعا لاخحر ظعدو . .لاوما لقن ۍزا كناند هژرازاب و ند اع

 ]| ات هلابافا بع نکیا هبوب ارد !نفو دالب یاغاو ارتش غ

 || نادرمس هقافورقف هنب راتال و رتکا هززوا قملوا هود ةازاحت هن راک
 ۱ ۱ راذب ڪلا یک بولوا نانیلان زاشم راندا ی دنت هلو نان ةراترب و
 ۱ | فارتسشا ويد ردص وصخ هبهین اه كل ام ثکرب و رخ راز دبا فارطا

 1 | ی ابو شيات رادسم یس داق ارشو مت هتنلا هئره  رازدنا زار او |

 4 | هتیابیسا تنمو ماغها هدنیاغ هذن اور مزاول هلن وا یراو يه ۱

 1 نم راو هل دادن قد ار ارق کوش رگ روتفو"رونصح

 | یییدلوا هسلوا یل «رفس باکنرا كند وجو دوخاب بوی یج وک
 1 || تان ريان هقشیل الفم تورو دقاوزفد ها کر راب نیعتم و هد ه داب |

 ۳1 | هدناحریانب ی م یکی داره شرح هلکعد ردع ولطم عام نالف

 آپ هم شی دم نو مپ رم هتک
 ۱ رول وا لصا و هیودنک فلکت الن هیولک هنغانا ولطم هلتعاس هل نوکر دنا

 .دشولن ایها.هدنرا هل اعم یخردو قاداص.هدن) روش هدنض وهن ترا

 ب FERRE یقاکما هدفلاوا ما

 تکی راتفکودهع ندنسنچ یانبا صءبهنلارف قرب تیام

 و ییحم

 حاد



 ۱ تیاهت هنیس هغلاب تنکحو من اض ثزدق راک دوز زن دا بانج | ۱

 به كيد هوو هو ىلا مور یرغوط هب رغ ر دلو اتتسا بوبلوا
 هزلکا هدنسیلاعش سن اچ كالن ویو یکم روپ و لوبتاساو ها فاو
 دو هییناعول و هب دن الروفو دوشو هفرام نادو هوضتسو كسنلفو
 رکذ نکا قلصت یبهیلف *دارا هتي رالوا ناکلموروم« كنب راتکتم |
 روکذ م هلسیم اناپ وروا هدن دنع یبانزا ایفارغج الا هکی راتکلم نانو |
 هدنکا اب رد رد روهشم هلببقل ناتیکتفو لیا مور هدنان هنس 1

 ادا داما ه دنم#ز : ناخ ناود تؤروارب ىل ریمعج هتف نطییا ۳

 نک قا نس هیونج بتاوج « هک ندقدرویراصما ور اطقا فطاا

 نین همش طبر خد نیسبلاش بشاوج یب ےس یب با هطاخا یا
 ندنزاسغ وب یلوسیلک اضف بوری دتیا شو غار ذ ه الر د قالا و ناعالا /

 زواوقو الاوق هنه م هوك کد یا اهببهچ یلغوط هب لاو ھن طا هج اوف |
 ا واصو هونج و اه رور هبلاطاو ,ایلعتو ةروماو :كيتالسو زوبپ غاو |
 هزلارپسج هدن زانغوپ هتبسو .. لوبنابلښلاو, هاا: :تارزتفأ
 دیس او اکلمروادج بوی ال یتللج او یکم وب هد اب ن شطوا|

 ولتکوش ش نیا تلدعمنیقاوخ مرکو نام یور نیطالس ملفعا الا
 ,تفرطراوج كنبرلتطح نع دفا ثلا ناخ اط صم ناطلس ولتامم

 قوز رم هلا مب "ی اکر لب الرا لثه ذ دک ىلا دن نا اج وا

 الی یخ یسیلاهار اف او تل ن نانلوا رکذ یاب هوا وتو |
 | هیات لح اوشو ۾ زاد روخرت هلن دیفسحم تا ضوو دادما رات تو |[

 ۳ هدفلوا راك ءا ڪو منتم هلی قلاب ې ابرد ؛یزایتیسد یناکس |

 یر هلکسا هیلس راهو كيد هنو وي التس ك زکد قا اد لع اش | ۱

 اخمیم اخو ماد ربسم ید كن يلاعف الب یک ینیدلوا قافا روش
 "قازرا م جمقح ها وروا ی را کما «ةسثاد نی قلش یرگحدو

 | اسو كنلفو هزلکناو رک روب ناپ وق ند دب دحو من دف فنهبولوا
 هی ایسا: ماد رسم بزوشانب هل چ وا یب فلکت لب یژ یش هفلتح للم ||

 | ۱ کلم هت قربماخو ین هلکسا سلا ثل اج تام آنفا | ۱

 ۱ هرالخوب نداپ وروا .هللښل وا یم هلکسا ینالو هل عقسنادو ین ہلکا |

 ؤاشراوو هوا رق كولا کی رېن هلشټو ندراپهنا ا
 ۷ ون هداه وب ناو و :et !هدلب مالتا
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 تورم حج تم ۷ ut یر رم ی

 وب ی دخ کوکی رم او ۳ دن رم السا
 اولا نفع یالوم هاکرد ضعرعیساج ریل وا تا اوح - یا ارطا زا

 نوت زاید لزانم غطق ند هحآوزبا نانوارکد دشا

 و وندا هد کرک قر دناوازاذکن دارقو تاصف شلوار د تراقا

 بتا كن هروگذم دب( ویا فصو) یذلراو هرو شەر *

 اسف ندرزپش درت فلتلابآ ةیلود ول نالوا اھ هب هنگ اه هدّنسس د وذج ۱

 || تاسکس كت نیم هخناور بولو لخعدزوکر ل هاب :یناتسو یلشوزاو
 4 | ىز نالوا غب دنا دنت اتنه ap ha زا چرا

 | :تکلم شاپ نالبقیسباو بلخ هل یارگم لتسزومام هجأر او ت

 أ او و و و تراع كد ختو ییادعا

 . تیز سا زوا نوا هب دنا یرام تتلو هرح
 1 وورش نوا ملقزابتعا "قاط ات وآ راذگو داب کر هدنرب
 2 شک سو رغ كب ناشتا هدست نالو غوفو داوا ین هدب

 | راو ةو زدزوطسم ةد راو یرفک دل اتساو صالع سالا
 || ندنوب ردلاسوق ین اروام تولوا یاب وط هاییفوشزویرلیضارا

maa) | 
 | زال یار دا تم نوک ی یاو تبفضو ناف الم ها بطح هدنآ

 ۱ ةدنما موضلداعم ةیهاروط هوا تعاسیکیا نوآ ندنو یدنلف تفاض

 .ریهکسا ید یو ردشلزاو هرهش مان والسارب تولد نادر
 | هدنضعز ىلا ةدنوک لاند و زدذودقنندنرا ارتعهدالت ت ولو یتفعاق

 | زوج هی هاب وب (وق دف فصو) دلو لب م ان هوق هر ۳

 ۱ جات كتم رللار هل بولو ارش وترا یرلغانف تاب ,ندنرا هلق دودح |
 وآروم قرب ندنغو دلوا لت یراق دناوأ نفد« ةرخالابویرکدیک

 و هدلب وف رون ره چ بولوآعقاو هنر اکر ر هنن ا و یتا

a4 الاحورورغ ندنن بار قو تانضف هل سوعن هفرش تبناعو نابرخ  
 || آشا ندنآ هرکصت دف درشوآ هرهش ما واشراو نالوآ یراتراما رقم
 3 تاراجت میحتو قازرآ مارت واز شکم هل الاخ هد اهر لح انت

 1 هل ن درهنون هلغل وا لصاو ةت ةدنک وا یرهش ةة تن اد نالوآ یریفامآ
 الأ هرابر هدف رطآ یرهش هقسناد زدلضاخ دیک اشو راد :

 ا روڪ دغزوټچ هتسفا ةدانطض رومجنرب هقش ر دف هن یه ِ

 | داریطتسا ) رد دوم ندش الو هل هل فلرا دن اج یلود هل

 یی

ٍِ 
1 

۱ 

 أ

 وم ےس س س

 س  یوسس  تسریس سام و

 ناچ



tir 

 : اواو لاصیا هپ هج او نیا بول آ هنیزاناب یر هدف وبورتب دوم |

 اةن هرامالاراد هدن سلاش بن اج یس هبصق هچفاوزیا راپ دابا

 هب رع یربع ندینغ دلوا هورکم لحرب قطایساوه نمصتم نینجا

 هلک ءااضتفا لاک ارذق نو کج نوا هنآ نوا یسارکتسارکراب و

 هسنآ لا هنردشملکچ تز یلبخهدنوب بوت هتسخ یی رک زن

  ۱بتاج ند هجا وزبا ینوک یوا رفض امو ما ظف هقترظ مزاوا

 عاص ایرو نعاس یکیآ ند هچناوزیا ی دنلوا م ایف هدوصقم

 هدنلصا !بولک هزومظیم هعلق هاو هنسانعم نرکسراصح هدزفرط

 | هن دلوا ند هروهشم عالق ن ناک هلي روک فاصوا هد راون ت ذم هجو

 رس نغموا لث اجو عن ام ندفرطر و لئام هنس هدهاشم ت تعینط ءاس

  ۱كدا نااعاس بحاصرب هدنعان یرلیشا»یم وط بزوارضوا لقب طاشاغنو ۱

 نظنرارماهنسالا.وریز ع  دعلقو ركه داحس تعاسچوا یک دن ناخ

 | دنس روا جسو یار هروبز علف (هچت خلق فصو) ی دنوا | ۷

 سَ !وا هطاحا هلا یراجرهنو ق دنخ نوشرآرونوا یدق ضع انیمت

 ةعلقر و هدازآ ندن دیقور اب رب هدنرزوا هفصر ندایف

 لرلنوب بونلق اش هیانو هعلف كچ وکر ی ی

 لاصتا هل یرثک ریکراکكسکوپ ی دو هرانمو نوزوارب یی ام هعلق وی

 نغلواطفاس ندنفتیس هل ةم رع ور ند دمرپ هذه لالا ردشلوار ذپ

e SS ءوطزوپ هل یرکا كتب رار لوا 

  ۱رخ هلب وب نوچ یي هعلفواکرک ېک كنو هش رامدا ن تاطخ لباق ضعب

RE ها تیم نو ۱ 

  ۱نیصحورمت !هدوهیب نخلوادک ومو دب وم مهلت :دقوب یرادب رخو

 ليبهروبزم علف ردشلر و بناوجوت دزایا ااضتفا كملکچیس هغدعد

 هژودنک ول £ زات هنت اکرح ءوسضعب كن لهلهدنخ راتجوا ناسکس

 اح ةه یدشود نیغ واری دستو خف رهف هرزوا قلو لامس وک

 هار مو ران عضو هسک ویر یکیا ہدنس هنر وآ هل ,ادم ید رون

 | هزودنک الص یا هدنسانت ۱ س هل :نوازوب شما شخلقممالماچ

 || ندم اج یکیا نانلوار رک مالسا لها راک داب هدقدنوا دو

 ی كني رپ

 دعسنو لاحرا قشن شن اهن دجو عاقبلا ىلا ترظن اذاو هلیعضو |

 لاما ابی هل هب هبت تیر هه اش ین دور رت ینو و ۱

 اتم

 سس

 رج ام



tit: 
eسسس صحت یس جسم ا ا م ا س س د س ا ن س  

 ا تازن یف اة ق هال
 ۳ A یرنلبهراتعا راوازغم ناک اکهلطا نابن نزا دب هنسیسهتریاو |
 ی ` هننلابا نادغب ابا شیو كن راح وقسم * هد ګ را چوا کما

 ۲ ااو باج نهلکمتسا كن بلوبییورل تیک مازرها 4 ها یراب نوعو ح
 اخ دجا ناطلسر وقغمو موحرم , ناکه تنج راک دب وأدخ ن کما

 هدن باا یتهرات شب یرکی وب هی هناوزسچن تم كاب رل رطح |
 e ۲ راوتسا ؛هعلقرب ایی نشو وب یناج درو کن طعرانهجب |

 منو عضو نیظفاحتو تاوذا یژادقم تیافکهننوردو» نیصوو
 سن هل بچ بجا نه لا مقرا هلذعل وا
 قانع مر جدا ه دننبم هلروط ره هلی تور رخ فیل هان "و دل
 "3 رومأم هيس هذا عون زارفا ندننابا نادفی هلیسارقو عزم
 ۳9م یاّرف بواکهناوا هیچ ون هربمارپ ءاکوو
 ناتسوپ «دفازاطاالاح هرو کذب ربشفوا نیم هنارفن لوق
 هجو  ردرولخ» هشر ؛دنضغ زّوفط قرقوا / اروفوم یر هعابو
 لارف قاب هدنار هدنساسنبا نتحاعا نوک کیا هدنننوخ هرزوفا ر وطتیبما

 لا رو بو دیا روہظ مدارب هنمان بسط هترپ دوعوم رادن اسم ندنفرط
 نکرد دورو هدن دودج هز لس ارادنامهمو قاندشپ ةرکموادق لا نوکر
 وم ام هتمدحزککب اب ابطا هر وکه لاج یاضتفام دهار یاننان ورغم
 نامه بودیاوفع هلغلوا عنام هظج ال ضع! هدنسةلک هغو ب در ادا
 یسبلاو نینوخ هلک ءامالک والس عالباوندزدلومأم کیا تمه هتکرج |

 نالوا هدوبصخ مان هخنا وپا عقاو هادنسلباقم نیناوخ كانال ندنفرط || ٠
 ۱ خو دو نیت ارآ وونرح هو شراق تولي رودنوکم دا هه راطباص

 | واوا نچ فام مرو نزد ران دذ ڪک لسوخ نیغ وا ابتا
 با ناد وبر )هنرن انن وجا لاضصلا هندو دن برس لانو کا

 ود زا هش رق من را لوک مو تبوک RS KEIO ت
 ۱ یصییکیهنمانتوپ هدنناب یکناكنهلروط نوک س را لب لمر و باو چ || ٠

 ۱ تک میاد وخ یہ تورو یت دضفهوزبانونلرضاح دیک ||
 || ءرذوا خره دعاق هر و نم ل ندنبتوش نکعسوڏ هب نا
 ]| داونس توپ هلحرب یر ا: دزیود,نینوخ ونیسا دک اشا ولب راؤ لالا لمکم
 .مدنسانرواهلروطمدا نیعتججوا یا هلبا توي نږ درط هنوا ید" ندولم] و

 اس دو دا همش اچ وا رب ولبارارفو لابتنسا |



<1 

ERENTب  
  نیچان ناسنلوا کد یا نازکهنیس هبصف ضالقو واوسهتیانعرآ
 .بولوا هدنتس هام هیابسهتنراک نوط صالقو لارا شير ۱
 . | هیایز ندتعاسن یا لوط ةد تروا هتوط درو هصالخ ناز
 | رپ تابا هطزو کس مصالقتو ل ارل برق قلا دونجوم هر
 ,هدصالق | ردنلوا اسمعو رقم هی هنیفس هربخذ ماودلا یو اد |
 شاب نالوا نادنغب ترام ارقم هدنوکترد هرکص ندنعافا نوک ۲

 هیاشم هیوص لوک هدنسن ونج بلاج كنهزوکد"*دنو لوضو هن رهش
 مان هسومروف شل وا دادعا نوحماهیلع تلود نی رفاسم هدنزاک ل وکو ||

 زارقردق نوکشب نوا هدنا اضتقالا بنح بول لوزت هی ارم
 | نھن هللا ترس نهم هزوبزرم هدلبو ماہ طن هقرطمزاول روصو ماراوا

 فو ٠ شم وا دنع هبرغ ندورش هدنرزوا ترصرب هدنشوغا تورپ |

 | لا یقرفرتسکتماخو اولحو شفانشوقی رص ترن ی وند
 | هينا ضعبو هرامالاراد یر تروا تولوا رهشرب یالوط هد نضر ||

 هیر هاخ تیعر یارقف ندیاشعاو بناشجخایژراکو ر ومع هلبریکراک
 هباوج هتاچو هطالغ هدنرزوا.هتشپ کیا ءدنسوشراق در وتعو طاع

 .كل)هسپک وب هبهرامالاراذنانلوا کد ب ولو هست کل وین یکیاهدنمان |
 ۱ یژزا دج و باوبا ةنوکراصح رولوا رام هظ بع ندهفیفخ تارشحت |
 تدور یی وض هطالنغو . زومعم یزا ابو عاب هدنفا رطا دوجوم|
 رهنو «دننابع ضالف هبا لار | ترسم هتک ذلاراع رار وکم هلتفاطلو |
 .هظتلابا نابغب لخوا بنصم هبنوط هدر اکهواراموطو قاجوب توزب |
 هلی هلکسا صالن هلتا وهم هنتاکرب روت وب یعا ونا هتسارک نالوا لصاح |
 تدشاپا:ردهدغلوالساو هوا هی یر کده ندا لزا |
 نیرکی كل رفص هام هلا: رورم ندنرزوا تور رهن + دن وکی باو تکرح |
 اره یش ههلقنینوخ ("نیئوخ فصو )ردشلراو هنیتوځ وکی عشا
  هتسویپ هفوع هلاق ندا سبع ترضح نامز هبا ءر یف هداك هلروط |
 | لابا نادغیاه دنلضا بولوا نیم نصحر ردق یراتصدت لا مو |
 Ù لا یک, لب شهار هام ام یراهدوپو نات لو ایدهرتش |
 ین هرفک اینا نطل ماتر ښخ یم هدوب و نادغب ها انآ یا

۳۳ 

۳ 

a تف. 
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 FEE .قاشن قاروطقلا هنخاغس قر هدناز, نالوا دوادعف

 1 . فرصتم هلبن اونع قتللارق هنس هیحان ایسورپ طاتحمو رواج هنبراتکلم
 را یللارو یتیدلوا ردپ نیشن اج سوق زد لف نالوا

 :هدنم ادق یعوشم كنودنک هنت راتعا راند عیفرو رابد "هراد يسون

 ll ندراکپو كنج ملبا یر ؤط ارعا امورو یزاساخ هع نالوا

 | ة دتتوا_ ەم هروک ذم راس میت ۇۇ وسمو هتاف هرخالاب بویلوا
 - | تابثر اهظا هداغو نادیم هبلا یوم لار نکیآ زاشلوا راد بن اجو لدکی

 بو اما ید ابتا بنک لج رک هدننايم لانعاو نآنفاو رالف
 اتم داضمو تعوصخ هب هنسک نالوا یس اهلموتع وبتم كن ودنکر لحم

 هد ویدا یی رپ نوش نم هی هدد

 ت |نزامه یراخ ندنغب دلوا رادرک و لاح یاضنعم كليا ن انطتبتعا

 E ام MA :راروهج كنلفو هفزامنادو هل نالوایزراوعصه 7

 ۱ د هده اعم هيلع تلود كنم رللاف « ءزلکنا نیهذتتهو دوش نانلوب

 و هنماور ندیدم رب بوت زعا هنرانعفاو ةاه ام یراکدتبا راخدا

 اهنا دیم دهم و قم و و ابا :ع نهنها یدباشعا ماد هنلیصحت

 : واتنج س شف وتو .ةدامآ یار بابتا

 دو:لو و هداشک هدعاسمو تو 5 واطغ 5 هاکرد ه ودنک ندت راک دنواذخ

 ىلا هرزوا تلود بد بقاعتم هم و اهداه اعم هال وه ساسادیزن
 3 صحت یالاک ضرع هلبا ادن ایک یابادهو ات هم داعش ۵ اس

 ّ واضفاو بیاد هنفالخا و هب ودنک هدننابم یزالاّ اب وزواو اخلانو

 نبی زی اسرا یسلبا نطوصخم ندهیلط ةبتع نوا قلا
1 

 تر رول ماپفاو غاشناتفالخ تب ناتطاید ندیهاشنمس تانخ

 اوبو باتو رابغ قانعا نیس اده هلذضف مالنا |ا

 ای لا لع انش یدیا فای رتسنو نیم هر قنس قبر
 ٤ ۳ یباچوا لا ویی دپ نیش کو 2

 FR ها اعا هلا ا الم فو زوم دید هللاا

 لونه هتک ع هنروم مو دوصقع ین انج هرکس ںچظم |
 ^ ر نیس ام عفاو اراک ر وک یرکیو |
 فتسا یراذن امف كش هدوبو نادغب هدزوب زم لحم بولوا سیم[

 یہ م وص یب کک کک



۳۳۹ 
۳ ۰ 

 هددعس تفورو هدیسر هل امکحروسو تف ایت رابدلنا تح وا

 ندنفب دنلبف هدير ی ه دیم دون ړف هرروآنوتسم دح كپیلاراشم عداحم

 اهناتخ روس هلا باوا یاسک او باععتسا یرفاو نادارقف لاغطا هقشب ||
 ردص هدننعکناتخ نہ در لاصط ادیج راب رهشیسادف و لاخدآ |

 سرر نی زمو روم بور یکی لوب هل تط اسو یساغاویق هنفیط مظعا
 |مراط *یکتک ینراضتفارسو لاسرا تان سالارب تیقیذو ریکرابو بسا
 ې |!ینوک انلنیتلا نوا كمرح (ثداوح صعب ) راهدرویب لاصباهب یلعا

 هژرومآم هنضبف بوتو جارخایرلبجاوم طسفركرتامرفظ رک اسعقونص

 ارس هداز هلاغح یدنلوا مع و وارحا هننقم تاعوسر هدیفعو ملش

 نانلوااس هب یه اشذهش نیتع رکن الواتنطلس هقندح "هوای و هدنلاصتا

 اریدمم انخ هرزوا قسن نسحاو قفوامسر هدروکذ م رهشرابارمص هتفچ

 دن یارا بز یدلوا ربدسو قثروخ یامریف كشر یربرهو
 هزوک دم ترادص بودبا هداتعم تدم ماعا یدنفا دفان نالوا یلوطاتآ

 | یدبعررو یسلاو نامر یدنلیف هداشک لما هکع كنءهداز نسح هلا

 نام داف ا دا بوناوا لقن هثب راقاصس زایی نت اشا

 هل تابا یلوطانا نالوا هدنس هدهعو ناسحا هیاشاددجم تالح ریزو لا

 أ دج لک یسلاو هندا هلیغ اس ندیاو نالذج اشاب دم رادحس
 هنس هلجج هدنومنضوبو نادنخ یک هتفکشوت لکأشاب یلعجاطاو زو هدازاشاپ

 همرکم هکم یدنفا تم یسیضاقصم اقباس یدنلوا نام رادصا ||

 یدنفا ی طصم هدار نالسرا لو زعم ند هنرداو تملرسلد هلیساضق ۱

 یدنفا نی یھب یدلواتداعس یابر رح هلساص هرونم هنبدم

 هرون» هنندم ءان هغد داوا هتسداش هتفط اع یظاو هتس اربد لب مع يلح

 یدنفا نطصم یداقوتو رادکسا یدنقا نچ هغو زایعا هلیس هيا

 لوف اعصو رمزا یدنفا شیو رد یدافاد یدنفا دعساو رهشیکی ||

 ېک“ تدوع )راب دنلبق زا تغ هلب زاضف فب رش سدق یدنفا نسم :

 نالوا رکن رش یزهو ل ضف ( ایسور تزاةسزا یدنفا دجا ||
 ۳ هليا تمدخ م اما یدیشلواریقس هایسورب م دعا ندنوبیدنقا دا یه

 ٠ | یتاتیقعقو تاع ومس هدنباه ذو بابا بولوا تداعس ناتتسا لصاو
 رب رقن تروص)یدلیا رعسهردنکساهاش داب* هدسضرعو و رغ زهق |

 هيلاعس دالب هکر دون ی سردجا جالا یاس ناوبد ناک ,نبراکر را

 ندنتلابا هبت بو ضقس لصالاق هدنلخادیکلع اوا رج ندی ضا

 «9ورط <



 رسا 1 ama لا

 در .a هتسخ نوک انا تداضصفازاعا یخ ابن

 انا یر «دروکهذب ده جراب ١ئ دلوا متشکشا ها لچچا تنی ||
 ۳ :یدلزا نورم یہ ادخلو نیو نون نب دنیاو
 چب دز چوق هدنورابه یارننل تلود ناکا اط وع یس سی ینجتوا |

nrg Re ۱شیب ز تیا دخ ارس  

 وای بل[ توس 4 فارس ۾

 کام رام وت فای زیرا یون ف ای ومب
geetوجوه  

 جوب بولو لدم او هلاک ةجراب یس دخل عاو یسلاح ||
 ۱ یا تلخ بوق ناچ ا هيدر وفسم یش هج وزو بلس ینرابثعا ءةلطَج
 یرتندسیخوز یو وتسعو دوفص منع ام ی یراس یلروط اما[

 | ئي رکسبع ی سوز كولوقس بنوتیا دونخ رازظ) مبا نتج وتو |
 نمی اساس هل ذو م شب ناونوتلیم تا هب هموت رخ |

 فو لوا یک اته لر لود اتکا نا زا همم کاو وطار پز
 اھ او مابع اروم اولا ی قوا لوا ندیلج

RPEعد لاتا ن هلل دام تی  
 یرای ندا انار ةف یز الب | یززاکح دالا : لات خلاو سر

 || ارا ی چناب ارپ هیاغر هيد دف تاد دادن و انوا
 میل ابچن لرله هد الختفوکیس تب ون دادجت "یدیا ننعلوااعدتنیا
 ۱ بیو نم لابب هانی هر داوا ریضم با تلود تون مع ند
 1 ۹ وا اوآ ی دنفا شه وراد نانلو یب کاږه «هنلناوآ

 ۱ عاب .بفترتوا میت نیب ربع فرط امرا وا ولو

 REN هیلج نوه بیر عءدشر ځو یرافود
 ع شیر توس



(۳ 

 هر ازفو تم هره نا دنسس هم دص هداز راج للغوا یطاف ندا قب رع ۱

 ۱ زی ذو یمللاو نامرق  یدیشلوارابدا شکتباز ورغوط هلق با هنوف |

 یفبءجج هرکصند هیر اح ی!وزرج بوراو هن زز وا كموفر ماش اب ید
 زوورذکدنیتمررق نرخ ناف خو ةروکذح هلو ناش ا

 رب زو یسیلاو ساويس .نکیا راشلوا لزان زونه هتسسنآوا رفشا باولو

 | لاماو هتم التسس لح اس یرادقهر و لیاسرهن قد نغ یرادفعر ن کیا

 ر اکن جن | حرط قر هلوارادربخ نادنرب رب نیفرظ بوشنیاشاب هللا ضعیف
 بولوارادجنزو مس كرت ز هه هلباراطخ حرو راتب فیس لاسعاو راز

 بولزا ناشیرپ و قرفثلدنولو نازو هدنفزط رومانیاشاب ضط مشق
 س ورو لوتقم هد هکر عم نادیهرابش اکولب ردف زوتواو یلغوا ی اق
 یابفشا تولوا لوصوم ندنفرط هبلاراشم هت داغس ٌهماتسا یر هعوظعم

 | قخ لضف هروک ذم هلیاعو فلت فلخان نالوا یرازبدم ك هعوقره
 |ینره لنامتمد م مسرو کهن كنع ایش یا رد یدلوا قرطر ها

 تل هلام نکا ابرد تشک هد ادا لب رف نالوا

 ناناوب هدننور دو رس ن اما الب تو دیا ف داصت هنسوکرب هحرغص

 یمدخو قابا عدم اتم ابراز تا قار یک
 بولر هدرودصلازدصر وضح ندنغب داوا لاوت اب رد راب رهش لوقف

 یدلوا لابلا ح رشط هلبا هنابلاس مو هبطع شور كاب شبو م اف ءور
 .تاروتسلا جات تانصها ةلباك | ( اشاب نادوتش ناطلس هطاص دقه

 هب اش اب درب نو اب رد نادومف كن اشلا ةيلعناطلتس هطاصولتع
 نوک نکس ۵ كن « دعقلا ید ءانب هنغب دلوا نوبامه دا جک وزو دقق

 ۳و وامزال یزد وجو رباسو یس اغا هداهبلازادو مالسالا حبش

 یارجاو حاک سام اعا هلا ناعم رهع بوراو هب یناطلس ارم

 یدنیف راپ هددبینع بینم بواد ابن میام ی ادم

 !جارخا ) یدنلوا ادا هون اف تایجاوو افنا هب داع تاعوسر نالک مزال |

 سس

 تنم دلوا داتعم .یرانکح رح هدنآ واح ۳ وه ۳ رانا Û ¦ نادۇئ

 2 اما ابلاغ اغا نما قاس یاب نی رو ی دا وا اشکع ار شدی دیفص

 خب تار هوا هدفداوار اکشا هناا فو لعو راکلط

 | لاسر نوچگا هظف اح یدینسرح لحاوس ( تاعوفو ضب و اغود |

 ۱۲ ]زیبا نمایم یو انها نادری بوش عج رج دی

 ۳ دليا نورد.ن يخ عهدو تیگس لیصح هلکمر دنیا ین هب هو ۱

 يحج سعد
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 هجولا نانپ دوام رهن هل ذات هو ناخ
 قفاومهنلود نواز ىك روی دا و ادیت راد کج نوای روک یدیق

 | هيلا یوم یاغا یا یني یلوا زجاع نددا دغب طبض ین ارزو هرشطو
 || عر ودول ویجرشباطن هنناوضتساو یر كن ەلج یسلریو ترازو ۱

 ]| تفو تایضتع» مالا بولوا تداعس هناتنالضاویزرضحو ضرع ||
 | هفرطواو "مت زض نسا ادفک مع یروشنم هرصبو دادفب هلبا لاخو
 | لا زاشمیافوتع یدنلوا مرمت تزاشب دیوب
 ازار شک دالا لب وطداوج و یتتسدب دب وره اظ هدنلاس همان زور تعا
 | هدناحو همذلا یربندهدرکانمرج نانلوا وزع یدیآ دادعتسارپ زب زور
 1 و )ید همهلا یلع روتسدرب را هتشياكنیلع تلود هشلوا
 | قزشوادانادىبظعا ردض داعم زکر ان رهشآ مظعا ار دت ناطق هاش

 | كوش اب دو هدي واش ت تدب : كا داشلد هلا تق رهت

 - || ییزاترضعت ت ناک انیلغ نامل ةاغولتمصع ی ویت یسنکیآ یکی
 . || کی قاط ناقننالک مزال ن ديهانت را دص یر طط بوزوپیدزمانهلاراشع
 || داخراو :نبخ لخف " یبیا تراع تدا دود اونو اهبنارکرهاومب
 تسدیراغآ ززو هلا نشنلد لاکشآ عونصم ندالرکشو نکر

 3 یازا

 یساا هداعتسلا ارا ب ولنا لاصتا هنولاتمغ قارس قره وأ زانعا

 | بابراریاسو لج هلراروعم هوې ماد رنک مظعاردض هدنروضح
 1 تلخ (مقرفتعتالداوح )رلي دلو بان لای ةرخافعلخ یدیالا
 1 1 نا دهنعمطو و ص رج تویف نکی لبا لاهاهداز را یدنفادجلدیسیسضاق

 0 | تیضتویتیهوت ب انا لاله دز او ضحتو نخ ندفرطوا
 ند هراز هده زدآ ل ىلع مشاه نج هس اخشاب یدنلوت

 5| دیم وا نیعن هنا كتعماحل هف هفرش وا نالوابارخ

 اسب نی و تو و و4
E 
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 دادعتما هب هنف ندزرادسح لاکداسف لها رفن حافر شا یغلادضک

 عافناروض عاعما هنب ژراذکراکریاسو عاما ی رلفاع دادفب بوو و

 طب یب هعاق ے | شانعسا رفاو ندنکلم نازخم كبس  یدنا رلشخا

 ییلوخد هدادخب هلبا افعتسا ندنز هنالهاج لاعفا ندیا تفسو مازلاو ||

 ید یلاداو افتخا نوک اقرب بو دا جولو هب هن اځر و جورخ ندنیارسس ||
 یتتدلوا ناهلپ ةرخالاب بویلوا للاخ ندوضس>ینانکاو فارطا ||

 ناسا بولوا عجج هي هو دنلاراد رلنلوا تلع هب هتف كد نايلغ شندلنا ّ

 هبلا راشم یدیا راشعا جارخا ند دادغب ین اشاپ ىلع هاوخانو هاوخو

 تاذلاب بو دبا هاب و دنج عمو هاک هبح نس هک هوا كطشیند
 هتفب رف نسی زكا ارلاب روز ندیا بلطنلؤازو  لاذتشا هللا فباط)

 تاکسا یدادغیناشکر س هلباهلب ام هنقرط لال اف .تویلبا لاوماودوقت

 رارکت هلبایالا مظع هرکص ندنوکح اقرب هیلاراشم رلیدلبا ماحرتسا
 ه ددیضف كزاب رکيو ناقام نکیآ نَا اضتفا هلو لوخد هدا دغر
 ر ا رنک رک دلار یغیدلوا لوفشم هما دعا ررب زرب ینیرانلوا یلخدم
 هکه لب وش راب دليا ساسا عضو هپ هنتف داینب رارکتهبا ناج فوخو ساسعنا

 تامالکررض هنب رلناجو لامو ناو دہع هلب رب بولوا عمتحم هلحرپ
 هلا هوم بو دیا .دهعن یب یلکج هدا یس هنرازو كلا دکر مع هرزوا

 بو دبا نا اب دکاوم یت دهع یکج هی ماقا هر دغ هلوقموا ید
 لاسرا هر یلاتها هیفخ هرکمص نادفدلوا نیما دلبا ناقو فلخ ندر رب

 یک هب هلجج قم القاب هنس هراچ هلیتفوو رش ضحننءوسو هزب زا اوو رخ
 ولپدلبا ارجا نیرایلبج ضرغو  ارغا ې هدلب ناراذکر اکوبد ر دررض
 |أ رفتلایفنلا تعاسناردو رات هدادفب نابوج هنتف یزلهفرخ نم تاک

 نایمدازب ریل نادیع نالوا هدنلاصتاو هعلف ع .|قر هلوا ربکلاع یس هلولو

 هلناقم ساسامضو هلیدس قرطو خر اشمو ٠ هلاوحرلب وط دشنامس بولوا

 یزهنایم هس دتبا دنپ و خصت ردقنرهو ییقحت اشاپ یلع یب راکدابا
 دس هلب راغا .یدرقتیسادعا ید ییعلخ ېس هریاد بویم هنلوا قیفوت

 هل هرکنتم تبهر اچان بویه هصاب قیاهنکاهجراخ ها بس باوباو قرط
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 كمرو یدادفبو هرباخم هلا ماا ةفباط هیلا راشم دوقفم یزاتروشف |

 ]| ازحا هنلتق هرکصتدُکد شادش هعلقو ذخا یهلا راشم بوصاب یهناخ

 شیاهنو ترشابم هنعارتخا تارپ وزن نوکانوکو تعجارههداس#
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 ارم لول ۰ قدیر ومو لاا اک لغت عوشنومو لر
 || ی هدر کرس كن ادنول شارواندیارارضا ییارقف هلناراذگو تشک"
 || تخات ین رلفرط هدکن هل فالجا نالوا هدننیفم هنک مان للضوا یضاق
 ۱ نانلوا یکدو راغلیا هلا ییصتاش اب دمحا هداز رابج نکلا جاراتو

 :قویتلا هو  رانکرد لاضبا یترادقم شا زوب بوصاب یرارشا
 :یتسیلاو نامرق هلکعا راعشا ین راکت دلبا رارف :هنفرطقلابا ناغرف

 :یدنلوا زاذصا عاطغاهح کنون رلاصتسا هب هیاشان یدبعر روا

 دیعلا ةلبلهروات دم دباتلودنوناق (تاهخوت غ وفوو طفیف كرز ۱
 اب دلیا ذیع یالأ رب دبع هنا یهانشداب نماد لقت تاودناکرا لجن

 نارادرنف ذو بان لاجز بول و ع ووو تاجو ینوکی تلا تالاوش

 یرادارب اشان یلبان تالیخم هرکدت كوب بونلوا اشنا ىنا وتو
 ب یدنفا نایلس هان كارج رکدت كعنوکو هب یدنفآ رکب وا یدو

 دوت زه یدنفا م ناش هنشاخ شانو 4یدنفا غار لوا "دعانزورو

 هدازاغا ناما حطو اقا رفرصتم هناگر شو هنانرتورهش یدنلوا
 یراوف هبهدازاشاب سالا: طا 0 اا ن اتسم

 میهارباقبانرادرف دین تکی رکی همدا کی نم رخ هسا کہ فک ام
 .دکب نایلس فراع تیتر الا اا شاورد ی که انس هنیدنفا

 تافوقوم هی یدنفا دا طفاح چر ندتل غار ادفوعت ین هم اهر

 انا هب یدنفا نلحق ةيلامو ےب وت هبیدنفا هللا دبع قباسن ی زاب ۷

 ید هرلتلوا سوپا ندضننم خزاوتلوا هو هننب را ین فعال

 ما ظن یارزو ةدزوکدم مول یدنلرا اطعا دون مهبارم تزافت لع

 ۱ دمحرزو هداز نسیسبلاو هنسوپ اقباس تولۇ هو ید یانو

 ابر ندنارممرم«یچ ايا ةنسوف هیاشان یلهرزو قو یا یلبا مود هب 1

 ۱ یس هظفاحم نی دو هبا شاب هز جا - لس قلا ار واتر ارور باشا

 راشو هج وټ ین هظفات ر ذنب هناشان دیخن اب ا ریز هداز لی نفی

 یدناو اقنأو هیحوت دارك نآرینرتنو ماظع یاززو ید هب ولاو تالاب

 هدوتسرپ رو | نآندش فلت ر اش لرد ؟تبالو ناو :ادغب له"یولغ

 یا فوقو هنس غباش لاوخا لضم نکیآ ییسقم هر (زیدت |
 ةيهرضوو دادغب هلیفب رعت عقب تاب بغار قوت قضا ردص نالوا ||

 ند ي خان روات اد ا اشا 4 ىلع ناتشلوا بنصن ناو

 | نان ناپ نوش الو و كي
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 بو

 یک
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 دیاتلود ناب راسو یساغا یرصکیو الا جا لعا رد

 هاشنهش ینوکه عج درابه یصتلا و ادایبصءولص هدروک "2 ایات

 عداج هليا الاو یالا نالوا اشاع با را نیعا زاس هرحیخد اراناهج

 مظعا ردص ادالا دن ی هعج هولصو .التعا ادا هاس هفن رش

 لاوم راسو اسکآ اهنآرکهورف رو همارکر ودصو مالسالا حشو

 هردناف ماخ سانا ماس ردع ىلع همارجالا یوذ جاشمو, ماظع

 مار > هتب رلیلاع یارتس هلا یالا هنبو ماعنا هرفاو دوفت هنن رایضعبو

 ماتو ترآ لکاهجورب یتافتسو فاقوا لروک دم ععاج , رای در وپ
 باا ید یس هم دخ بونل وا یسعت هنابز!علبام اغلب یناورو فب اظوو

 دون ا نلتمجوب بونلوا , باصتسا یرهتشمو ران كعونرهو
 ندنفیدلوا نیشدن نیطالبس داعم طوبتمو ن رک فالبسا عماوچ
 ةحاسو هبناصس تاضوبف راونا طیهم ینو "تنی نورد هتشپ
 عفر هدعا . بولوا هین ادب تایل دوفو درومیم هج ام تنپ*

 خرچدنکق اور العم راکدرز هنفو لبدع هقداص عبص دو قالا

 یداباوز نوتسو اج ی ڪڪ هنآ یتاقاط مار بولوا لبثم هنوکلیب

 هشمشوررارب هکلف نی ورپ یس اشخم ایضلیدانف . افصم یکاسراپ بلق
 لالدتسا بادرا مولعم یددلوا یسمه هدیشروخ صرف یشقن یرز

 دابن ؛ روصقيب هلت السمو ازجا عنج و وکه مهاج یلصاح . ردیظن و

 بوروب دار دا دعا توا داعمموب هکر دوب قحداژنالاو یاب رهش بونأوا
 لزج تاو داشممتیاسعادنارجو .لیمحرجا لامالام یتاننح هی

 6# اا روخازىم كلوب ( وا روخارمع ترازو ناسحا ) ردرهاط یفیدلوا

 یهش ءان دنغن داوا سوس دادعتساو تمایل هداغا دمحادسلا نالوا

 هیتر زارحا هل غ اج كينالس نوک یر کب كکرابلا.ناطمر

 دب دجت كب لب یلخ هداز اشاب وع هلیا قاروخاربم كلوب و ترازو
 ي اا ترضح مارک تاش (ناظلس هامو ی تافو ) ,یدلنا تعور یا

 ٠ | هراوهک ةتسبایو هراوخریش زونه ناطاس هامو رهم ن دیهاشنهش ||

 هدنس هیرت یلالو نانج هضور نامارخ هدروکحذم ج راتنکیا
 یدلوا ناشفا رطع لاخ "تفهن هدنب نق نابطلس ها ةه یا هريش یه

 ِ« هاب ) هداز راج بناچرا اقشا سود دوروو هب ان فرصتم لتف ۱

 ۱ غبت هلاوحهنسم هد زک الفرس بویلوادنم هصح نددیکاتو هیبلتو
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 را کز هدستعع رودو ملسق ناو کت اما ی دابا بفوتلوا ۱

 ممظعاردص ر دف هینستاغی رشت نالوادورو ناسرفنش هلتظاسو ||

 | قابحو لا نهد *.درکف ی ای عش كبه دار فطاع نالوا. یسبضاق ||

۳۹ 
 یس

 || اده زب زو یب هنچ ف وثم( هندا نازاهربچ ترازو ناسح )ی دارم
 | یب جنو .نومش هلا تبوزو دشا اغا اص شافك كن اش
 | ێا لوا مولعم ییندلیا ر وفوم ین اش كبل راشم هلا هر ادا: یس هریاقا
 | لاخ دا هن اریغریمش مز هرکسض ندننافویماش اب ندنیبلوا رومآ
 | ند: ندا مظعا ناپ شم , یټ يشم اما ل امالا طقم ها یل ابا نتا
 | دباب یا نایمجا ترازو -مانبقه دم دخ کی دیا فرم
 | نيام لسقم كتابا ماهخازدسص نخ یدب شا ماخزساو زابن
 | عودم ارزولا نیب پا كل رذیلدرنب نیم ذنجو" هبسز اک كنرهشو
 || یک رک قصر ن دنلآ هذه هلابطا-نکیشلوا دبش راو
 کبد ویب هلبا یی هدام لب : هدکدید رتبجت بج قم كتماق هدهد
 وذو رب نابشلا مط نیک یج هنجن مدنلص هدر مو نکا + ردییک
 هروما تالکشم چنو: مادا هماظع/بفوظخ هلب دنلب ِتّنص: تب واوآ
 عاش ندنفبدلوا مریهظو نیسعع یدعم جا مدیا رپ و ماو
 ]| هب رج دیا یراکنهز یک فک رداما عت نوچ مرهوجبابارنش
 || مع لبا تمهو تن اعا  یدلوا ماس ق لصام یو مم اجاره

 ]مان کک الاچ درلوا هثب نبا ع هيا زولبزپ و ماطنهن رازون الو)
 نالوا مهنارجاع *دهع لمه>و روصق ةد لود ث» دخ: نوتلب وس
 هدف دلوا توکسس پل نز رم هلی الک ما روت ب اکنرا هد دوموا
 هلثرازوو ر ات هب یه ات راد بلف یریکنا تقر دم دہلةم وب
 یایورودشز هدندورو هب هاتسسا هبلاراشمردص ۰ یذیشعارمشدب
 | هدب یرپغ ندنکیدابا اسیحاو خارج الت رارو و- الاب ماع ضرر
 ۱ هدسورب ( تان داوخ ضعب ) یدلبا العا یر د یف هلا صم
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 ۱ لوز اما یاعصف یاد یحوط یدلوا لی" هلبایصنم یدنفا دار

 :هدانماول یس دیس هدولو قالفا ولزا لوصوم هئ رب اغا دجخ ادم و

 |مهاج ماسء) یدلوا لدبم هد وو نافتسعا هنبرو لفسا ةکرد ارور
 نانلوااشب ندن بانه فط هد نمط اد تا رم یاتفتا (ی هلال
 ممهیراتسسد هدنامز بب رق هب هنس چ وا فیطا دیعمو فرش عن اج
 .ب ولوا نابسز هم نیتی ها نامز نابانن یتسد هرعنو نارومآم

 ۶ یو سس

 ردص



ee 

 < سس سس

 . نبیادنفا ی دیع قیاس را دتفدو یشسابشو اچ یکی لع هدازاشاب ضوعو

۱ 
 تحت

 | تس یع اوا ضو تیکش رهط توو كنيهاش داب ر فح رس هليا |

 ندتس هلوف- عیاصا 4 ةعف فو ثداح وکتنکم دات ول زا نیر ۱

 هلوقموا یدیارلشلوا ثعان هنعفر قرارو هلا لر وك نالوا |
 قبل اف بوکنم كلریزو راربهننیلضم ناز هیلع تلودو همیکَسلا دپ دش
 نوا ةا دبیروشنم یلابا نامرقو افبا یترارو بوی روک اوز

 | باغ الاد دا ناقلات ضنك یبیدنفآ

 ,هدنقح اشا ,یدنعررو نرو ماظد هدارغلب یهلبا تاکلا نشو

 لا .ییبه تو ززذا ڈک راکت بل رلواع نالوا هدنس هظف اع دارغلپ

 بنک تیتلابا یل وط انا اتاپ دخڅ تالج رب زو: یاس ب ونلوا اتطعا
 | لک یدنفا دم قش اےک نیاس یادفآ . یدالا التعاو قوفت

 | قطصم كج وک رازو توف ) یدلوا رویس ما لیان هلا قارادرفد |

 كن رترضح ناطلس بف ز ولنفع یر هلیلج لیلح هيلا راشم ( اشاب

 ناب شو« یرایهداشو هدزوناز ن وکج اقرب هدنرایلاع یارس

 ,هدنس هدهع بواوایراک درک, تجرراوح لعتنم ین وک ی رکس كمما

 ئ یس .ف ولوا ندنس اررو كن واتر طح نجرا هجر س اش |

 هدم اوع هسلا هل رهش اشاپ قطصم كنس یارو نیا

 یسلوا عقاو جرات ب ابذلا.تام هننوف اّلظن هغو دلواروکم

 رلو یدسیفح كناشاب مهیا لوتفم  ندد هبرغ تایف اشنا
 ن ولوا pt یو زچ هنلفع و تلعن هنعرظ هد را هماکنهوا

 هل نا اتکا ج ارد زيهصت هلا ینا عج ءاودو ین اعور ج الع

E۳ هبصتءرب زاداسع هدنلاح لیاوا یدنا جات رم  

 .نارذکیرع هل ربصن» ناوو نوزرطو لب مار دا بو وا لبا
 نج اع قد هزاذاو طبط يس هوباد هدنتع نع الرب ندلحرب بولوا
 لاح ءار هدن رع رخاوا یدبا ریشه شف ندن زلت اغو توت كنع ابناو |

 ا 2 هلا یودخل ا ۳ اراد کح یرگلبا لا شیاساو

 4 ارخایج وم نطق قذك عز نوا كمظلانابعش یدلیا رادغاد
nsترس  Tk HRگام,  

 ]| ەاشدا روقنم اعبط تم اقا هدنس ,هناح الو عمو روطظنم تانهطا

 ۱ | دنلزم هندی هاو مدت تجور لیاوا اش هنغد دلواروفو ۹

۱ 

 | یدنو نی ول 7 هن یدنقا نامعت قیاس تاک )نشر قلبا شد نال وآ ۱

 | هبط تبص. ناخد جا ناطاس قبسا راکدنوادخ بلا راشم
| 
۱ 

۱ 
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 | ید يشل ؤا دزه هل رهش نلاص هپ وض هدننابنشان یخ بولوا تورا
 اکیا شرک دی صع ناخ ناغعناطل ناک ت نچ قب ات راکدنوادخ
 || هلتسارف رو لاک و بداوق ف دن نآربم ريض قراتفرو روط پۇلوب

 مدارب لماک مداوب زف هل وا ماتم ناتا ندسات نانسل نوروب ققق ۱

 نوبامه قطعا ولد نونشا نهان هلبصاخم لم اك دع ایق شعا

 | رداصاا طخ ذخر ظ هدنلاح ترازو یخ بولت لم اک نادت راف ڈر وپ
 ردعب اشو ضیقتتسم ىس هفاضا لم اکخ هلب اقلا هدیعاوآ نالوا |
 | خامطم قیناردصرهم هوم (تداضم ةن اتساب ظعا ردض مودق |
 رتهکیا رخ الایداجج وبشاو تکر ح نباح ةدقذلوب لوصو هی
 | ماسالا شوا وفع كلكم هلبجسحن اتش ثدش بوک هرادکسسا نوک
 | تعارنعیبخ عضو هب هاه اشیایلع تع قر هلوا ر اوس لدنص هلیدنفا
 | نژاواارزولاردص هعفذ دزد هبا یربکت ا اکو هوزف هدکدلیا

 یدسلنا فیطل یبنم انه ب انتعصا هلبراتعلخت ماوعو فیرشن ییویق
 رب زو یا هرو نالوا ابرد نادوص (تلود زوما مظحا ردض ع ورش

 روما نولوا نسمو راشخا یخد هسیا نافثم ةدابرد:نف اشاپ نايس

 ]| هان تارشح طبضو نها ی زج هد هرادا وب امه یاسغوذ
 || قاو رادقم هلفلوا رثاملا دیعس ردص مولعم یسیرورض روصق
 || ناشلا لیلخ نما هتف رط هدنومنضموب و هدارا یتماقا هدشودر هلا تشق

 قان ادوبق هاشاب دمحم رو ناتنلوب ماشعاقت ونلوآ هداتسشیف

 اهشلا بلح لا واشاپ دج هداز یظعیسبلاو ادیضو اس کا یروک"
 یدنلوا اطعا هب اشا دجا جالا یف رصف زوبن ضا ادیص بولوا

 ]| بولوا یلاوتضن هدیفتص لساوس یلش ینا هک لقناس "نادوبق
 | عرجتوردکعم ها ر وج و اظ اونا ییاباءرو مالتا نکعم هدیلاوحوا
 ن واک هی اه اتلس ج وف خج وق ندنکی دابا ررضتعم ملام هلبا عرغلو
 عقر مفر هواه باکحر دعفد جاق رو  اهنا ی رال القارب لاح

 هدقددناوا شتفتو لاوس ند راهن ضرغی تیقیک هلیرلغیا اکنسش
 بولر وکی دیق كم وق نه ندنراک دلیادییًت ی زاع دم قدص كاباعر
 هلعتاود تصانم یدنلنفنالدخ و یزخنادیمن اطاق وطة رس

 بولت ز اسکناو نامرحو ناي هتلود لاجر رباس هلبا راصحت همدا جاقرب
 یتآ من فوظاام ف وطا ندنفیدلوا دیدخج ردص برشم فالخ ینارا
 نیساذجم فش اک ینیدل وب قدصام هنموهفم ع اکل هی دیعف تبب یا

 ی ے ا
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 “ا ا اکا
 .٠.. | یهاود قوچ,یف هلیا یناکدنز نامز دادنما هج وھنم الع اھڑک یف |
 "م | را ت کو بها ذهنتعس ین اب هدهد امره بویلبا ی یزوما |
 تواخر ذهن تفصوپ بولوا بنا ند 4ع ۂکل مت یت هلا
 ۰ | كرخالاید ندنکیداپا بازفا ید یردفم تفوو باوا یف الطا |
 قر ها پ هز ن دمروا صم دیق بونلوال رع ینوکی درد یعڑکپ ۱
 | فط نوما قا وا رادم هنن وبدو .:لاسنسرا هنبصنع هپدنف هی قوه ۳,

 ا ااغ لذا ندنطاخ تام هیادقن یرادی»تیافک ن دن اھ | _
 مهدوی اشابقطصمقیساردنیص ىس اوربا يلوا لالي ا "

 فا دبیمافا یکی )که ایا زاتم هلبا نوپ اهر ېم یښد
 اغازع یسادضهل لوف.پولوا زارف اریښهلبا قلماقسع اقو ترازو
 او یسښل لب خاجوا همچو .. نیسنعنو بصن یسااغا یرھکپ
 یدنراتهدخ بونلوا هیچ یت یرابص هرزوا یراقنرط . هلغلوا |

 نی | یدنلوا.نیسقلت هنس هلچ یموصح یراسلیا تمافتساراهظا |
 ل  یترازو نکبآ یظف اج هیدن دیلا راشم /(اغاپ دجا لماکز زو تافو
 هرکی بدن افو اش اپ بغاز . ید شمل وا النجا هب وم! رو عفر

 | نیس ول انشور یباهتا مج هلع او هاوان رازو |

 ندنکیدلبا بوبهزاک زور فلاح هرکص ندنعطف لیم چ اة ربو توکر ||
 ن اک دنور تف اع ولوا دش وکجچ ارب Taz ار هپ ور هلا 1

 | تورج راک زور فا اع وھی ندوعسلر یدلوا عبا هنج اا

 نوجا لارداوز اینا یف زر كانوکیافرب و كاخ ب ذج دی |
 اهلاراشم هاوس هعنص نف رم نم نابعس ع ردرهابط یتیداوآ

 منم هاج یلاها لاله راکم ااو لنا هی دین اس بنا ضا هد هيلع تلو و

 |یربا ا44 :+ روُنس درالا و یهو انشا فراعم بواوآ لماکزدب ترازو

 اون ای ول وون وف ن چاہ یب نوا یل یھ نه اک ہہ اخف
 ن اراک شب هددیلاخ ی الو رض اجه دلحتز اهنتییجس و هقرخو ۱ 8

 ۲ ] ازا شا روازار دات تیر هاکر ویچ رٹ ا رک
 ۱ | نوابغ نیهلتفایق بولوا ظع لکیه بخ اصو میسجو لب ۱

 لقج نیویلوا تلعن الصاهدندوخ و نکیآ ط رم تظل ندع طو

 4 اطد اتفابق ییلوا هدنباصز یا ذو دشرو هد کادو
 , دیش ت دج یوزج :دنبطقجتا یدیارابتربح قرع قرع یر

 سس ۳ چھ
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 ید لفارص بوری هرافارص هل مج ولا دوخایو قلا هجا یزادقم
 || افصا یهضوبو قلا نضویم«ل دن ندهزاخ رضو صف اطاق

 || رادصا هیلع ها واهفیطره هدننات : قل وا هم اعم هبا ف تع تبذات هرلذیگا

 || ندنفیدلوا راکرد وه نداورب هلبااتش مسو ل و یدناوا
 ندنکهاهاشداب ربع درک اوخ یاد لقن ندحاغاهرف یارتملح ایس

 ندعوقرح لاح توکی نوا تالوالا عير رهش وبشا هلنلوا تبقنه
 ناي هرو رص هيد صاع یاسمو تضمن هلتکوش و لابقال اڄ
 ع ناقاخ نوک ی نکا نوا لروکذم رهش ( فن رش دلوه ندناوخ
 اشر هل رانو امه تعلط دیش وخ ییععاج دمحا ناطلسش ناشلا ۱

 "تامعنو زاونلد زاوایلاسر بحاص هاش دال و یلناوحخ دلو تورو

 هدیع تکحرو ن ةضافا» هرانل اوا نسلخان ناو تاز رد هلا رادکناخ

 سلج بو دیا ماعو صاخ بولق قیفزت هلا ریکدنو طنعو ماطظع عام
 دن رلازالد یارمس هل هنا ص زلم دبد ماقم نیوزکراپ رهشهدنمانخ
 كناغ یارک یف نالوا ج یف تکلع نارسکح :نایدرویپ ماهز فطق
 ىدا تصخو ئ اف دنسا ندفرطو هبا تین هج یم ۰ دلاو
 الو نالوا هدرالوب هقشب ندنکی دلرب و قّرحا لوپو ه دعانص زا
 .نادع ۰ یدیشغملوا هدافاو هبشن یمارکاو تیذما تهج هماکحو
 یندوخجو لو تعابطا هلحا یاد ه دل مانا رخ یصاع هدنندوع

 یلرهشیکی ( ندهیلعتلود لاجر) یدلیا تنچ دزبا تسحر نابغاب میل |

 || لبا ینان د ناب مخر الاغ بولواروهشمو فرا هلا نصصتو
 تك هدیارکر ون کر ال رهش بضخ وشبت هدنتس,یربذ تكيالواهدرزا |

 ]| ق دقوا تب شت هلا هدرو کد7 ران ندنکیدلنا بستر هدامرب

 ه دننروص یریمعت د ردا: د كب لع متشاسه نالوا شما ضا

 !لا مور هدوخالامیب ار لس . یدناوا لاسرا هبن ابن واو لافبسا
 هزکص ندههکر وا ولنا حاس لو مبچلک تنال طلاب نون راصج
 هدر وکد مے رات ی دلوا ناروش نایکحد جاقرب هبنمسوص فزغ

 || ندهزماع تب نخبچاوم یرلقدلوا هم كن: وافجوا یر وتو هاب
 بقانلالیلج هاش دابا بهآ ومر چم هک قوح قلا حابستو جارخا |
 اشار نفض خیسارذیص بصنواشاب هز هما ودص لزع) یر)
 تاک یارا دنسم دیر ردف هام یاب هز نالوا نلظعا ردن
 سس ے



 یکیارذپا هاب روما قایت اشوان قز تدب ڈان لعد وال 1

 البم هروظپکات لزرع 1
 / هایس هدنرخاوا مر ) قيرحت عوقو) یدلوااورخاک ها

 یر سر تسویب مقوا ور یا هوم تک

 یباتکیلقرادرتفد دعب ایف هاخوا ندنلبیف تیاعر هطابتحاو مزخ 3

 اچ اج ىتەپرىشەدرپەلا تصاعم باکتزاولامنهزوق وقسفاوهووپل ||
 عنم ابدا هلوقموا واوا كار ردا نوطالف هاشداپ غومسم یرلکدلیا و

 ةناهاش تولطم عادو ماده ی ڪک انا یراکدلیا داتا تناوحو 4

 || كنهروکدم لاو | ریسنو نوين یاب ی هکر لایق ندنفیدلوا
 هر انام ( هقرفتم عباقو ) . یدنلوا ریمل یسضعبو مده یس طب

 ناوارف صرخ را کا دوش صب وا نافارتط فک E یدلیا داما ۳

 كنوتلا رایسعلا.مان نالوا هلوکتض ه درام برضلا راد هلی ارتقا 1

¥ 

 لاصدا ق نس هدف رع تده یدنفا هللادبع دیس نإ وا ل وطانا ردص

 ناش واحرتسلرع)یدل وا یهابمهیایاع ماقموا یدنفا هییننا دا یهاشدا

 ئدنفا دمح اجر باکلا شر اهساسو. <

 ER كنسهفیلخ تافل هرکص ندنوکاقربو كنس هقیلخ شاب یا

 یرلبت اکی بم هلذلوا نرنحماعم ید یرم رتاف درناد هنافلح بولوا قزح

 دیو عج هلهجولو بوتام بب ساوا خج تره نکن هلو

 هطد رش تنناحو اشنا ندنفا هلوفعو ید  هسلدنلوا ربیغنو تایاو

 هب هناخرنفذ سصعلا دعا نوکه بوینرونو کش هنر هاخ یی رافد

 یتومشمو را دصا اع نه هصاخ هدنیاب ,كقیا عفر حابصلا لعو عضو

 بانزا .درانا ڪڪ ڊو اخ و ناتلوا اندلتفرغم اا رهاط هداناوب

 فک تن یخ هدرادکسنا خاصتا ىلع یسک ےچوا یم رکب

 بول وازوشورتش شا ارتشدنفاررطا قرهلوا لوفشبو روم یاس
 نی رف یرانبیهل .دابعلا بر لضف یروابو :دادتمالونق تبعاس+ زکسنوا

 هيلا حانضوپصیصخ هب در ۰ هیأت تا4 نیو ؛صیعتو عطق فا | |

 چ یی راشپمت تهجج لبا یلکت ناضقن هدنراک دا نطرع هفرمص روا |
 ۳ ریاسو هدتدا عش "اتسا دعاس عف لوا مولع یراکدلا ضیفتو |
 فدو بوزونکهب خب رض ناو ابا مذ هوم ی هدوس ورح

 ۱ هدنب وکر بجا( ادب : صعبا میم 1 يدناواراتعشاو هان رکن مک

 یدلنا تعقر هام زارحا با عینم م هاجوا یدشا 99 ته هبجرد

 E و
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 ج زکس كنهدهقلایذ ( قبرحعوقو ) یدنلوا الجاو ین هسیربق
 | شنا ندنا کدو هدنامرق عقاو هددجش ناطلس هدیتلا تعاسیس هک
 || قارحا یک اکد عقاو هدنفارطا یناخ ليج اطو رایج رکش بوذا رو
 | اعود جارخا)یدلوا دامخنا نرف هلبادا بلا بر لضف هرکض ندکدتپا

 یانو د نانا میمصتییارخاهزکداهدروکذمزهش ( نویاجه لو
 هتک وکی ابها میظت إلا اشا نادوپقو مت نما اک ك نوپامح
 شاطابق نوک کیارپ بو دبا مدقنیعا دو مسرو اس کا یتعلخ بولک
 هان ءاشداب .یدلبا رفس هدیقسرح بناجو یک عضو هدنهاکشیپ
 تبغرو لبم هتیایسلح اس جاغا هرف یرلترضح هالا ةءالکق ماد

 ]| رلیدروم .تع زقو لفن هلدب یب لح وا ینوک یمن *رکپ كنهدعقلایذو
 | دججا یتسریسٍجم هبسساحت یلوطانا هدروکد م خم رات (هفرفتم تانداوح

 نکیشفاوا هبوسن ندیربم بناج ین امزاو بولواروم ام هنف رطایسورپ یدنفا
 بولوا زادنا هیاس هنرصق اشاپ دوا د زاون هدنبواب نپش نتوکییکرح
 دقن ناسحا هچلا یموم هللا لالغتسا یهارحرخو . راضحا هبروضحم

 یکدتبا هراعتسسا قلعتم هر وي زو بنز یر ندنرافدزوم راعشب#
 هل اشام لاها داف ینقج هنلوا لسن هبهنب رخ هنب هرکصندندوع . ایشا

 ها قے رهو جرب ردبا شورغ ووبشب كب. ی دب نوما لامعسا |
 ذیعایذ ( یعضا ربع نت ) رلیدرویب یلعا مداطهدیسر یتتاهابعرمم
 ناکرا هرزوا تدم دا تلود نوناقیم هصک یعتنوا كن هغب سشلا
 عنق الفنا تولوا مقج هدیوبامه یارمس تنطاس ناسعاو تود

 || هلیرل هاو رمسخ تاغتلا بولوا ناش وزع یارا یمس نامر ناقاخ هدنیفع
 || نشیدرونپ داسعسا جرا هدنب هل نلنوبامه سوشمآدو دامشلد یبهلچ
 ]| یاجرباپ هلبا یزتفد بصنمیرخا دعب ةه (یدنفا راد د لززع ۱
 ]| تنم هلبا سس :خارم تدح الاغ یدنفا یدبعنالوا التعا نکرم

 ۱ دمع مقار نالوا نیما هناسرت بونلوا .جاعزاو لزرع تدروکفم ]|
 اسر .یدنفارمع هداز یفطاعو .هلسعلرادرتفد .لوا قش یدنفا

 ةيامو نیعبسسو عبس هخس مب اقو )رلیدلوا جاها ن رف هلبا تاما
 كنم رع روڪ ذم لاس ( دقرشلا و رسعلا هل نم ةع نم فلاو ||

 ند هنب رخ یرابجاوم طسفر, كنبراقج وا یاع هاکر د:قوکی جتا: نوا
 تاضرشت هدنبقع رود بوتلوا ملت هزرومآههنضفو زارفا

 ]| هينعتاهیح ) یدنلوا .نازعاو لاتا زا رفا رس ندض هبا هبن

 ا س س تیسوروووج

 ردص



 بیای نوعیت امازفد بوتلو فا ااددو با لجت فر : ر

ffêı 
 2 ۱ ۳ تاتو ۲

TTRتال هلاطا هبیدنفا نمعولا دبغ ةنتنک نالو غر  

 نوجگایکیدتآ بدا* در نه دف نت 3 , هنغیدلوا ع ومت یکیدلرا

 راس (تاهبحوتو ۵ دیاعمرکد ) یدنلوا دات هلآ تنرغف آ هب هطا هجزوپ

 دادتما دبا تاودناکرادیعلا ةلبل ءان هتنیدلوا رذبماتخ نا هدر |

 هی یدنفا هللادبعقبسا سرا ی یر هکی اهل ءدازاشنب |
 اج یناک زادیلس هنیدنفا قظصم یکی یدنْفا یتبسیغ 4 هایم

 نت هرم كرك لاوش رلدلوا داشلد هل. انوي امه نم

 u 6خ قم رز لاک ی

 بصانمریاسو هبیدنفا مهارارعاش تافوقوم .: هبیدنفا یلع هداز]|
 یاباطغ یخد ناکجاوخ صعب و تیاتعو هیخ وت هنببرآبلس نما هی ور |

 | هلی + یراغا اجو یدلوا تزورض دبد هثشراو هلن هناهاش|ا
 ارزو یدنلوا جو هباخآ نیما دم قایشاب ىج وططةف بونلوا ابا 1

 هددنمعلآ تر 3 نضام یرلودلوا فقر رس هه جد قاره ماظع

 حس دمح دینلا هداز هجاوخ لنماضق رمطیکیو جا" امرشا
 قوالنمهلیسهیأب, هم یکامذکم بولواحاور نت رد یر اتعا راژاب کش دنفا

 هللا ديسلا هدار نان هلیبسهلاب هر داوا زیستن : یدتفا قحا هداز

 عرف فو رب گن یاددفا راداب قلا دن هاز سرو یدنفا

 مخراادبع ی ھاى فى وکم یدل وانانصسا هىدنفا اوظصم دیساا 1

 مزون ) یدلوا كير هه اناث كيالبس یاضف هب یهنفآ ۱

 | یادنفا یظخو تافو هتسکماناغا ھارا قرص هناوش (یداقا |
 یذنفا عرکلا ذبع نیا قالا هناكجلوجت "هرز بولوا ندنعاسبتل |[
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 اه یوموافصا یرظاکش نالوا غ مقاوربخ ف هر ناصع باک

 ییزالم یا یس اضف دما هلیس هیا سدقو -ناسح |هب یدنقا دلع ئو لغد

 یرلیراو نغیدلوا سد هنلاوما لوصف هلا تانا یخو برشا

 | هلیا كيرصتمدع ندنرازو اقباوزبرقن یژککا ندنکیدننا لوبق هلدابم||
 جداا (هیلع تاسهیجوت )یدنلوا انهطوارثف شیاتسا لانمتسا |
 ثمانف یی هاب نارا دص لوطانا هب یدفادجا هداز نسجت هدموق رم فا
 با کا کسع صاف لا مور ید یهنفا عفر دمحم اب طالا ستر بوتلوا | 3
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  زوشمزوکحینص ی شکلد طخ زب "یدنشوا دیک
 أ ثارمح

 | تفاع سوبام هلجنز رازه قسناوا زوي رولوا دارهم هم اخ شقت
 | زض الخ نداهر دف هک دلب ان زویمرولوا دانحمه مم فطل نون

 | رج اتح هیات زاد واوا لد هلرحم هلو  زویمرولوا دایص *ویش مادزوزغم
 | اند اص ذوخ هن تن اعاندادخان هب زج اتح هیاصعر داوق ففض نامز

 زرو تنی ورزر بو ضیف بام هلو زج ات هبا دخ تطل مرش هداج وب
 | ی دلروک ی باشتا ی دحاص  'لیدنق یمرولوا نش ور هلا رهوحج نوب و
 ]یزد رام کم لی یدعب اجر اتال ات هب خودادا
 || یدلاق هزز هنشیلد هلو لیججرک ذزع هلوا بغار ېک ادعا نعط ابغا نوج
 نمز یدلوا كنتا ؛ یدتر وقزابغا یکناسحا متجر كضيف ر طقکب
 مع مادعا )یدنزوج هشب دناردنم كلف بخار بسانم هبا عفدییلفت
 | عبطم م لاو یلص سیربقافباس بولوا ندنعابنا یقوتعردص ( اغا لع
 || یسپ دعتو رطو لاهعرعیساب اعز سیربف ند اغا ین غ نالواییما
 || ت دنرلک دلبا لاجاو لیصفت ین ولعدلوار اتفرکهب ةبلام تمار غ هلنا یت

 | رد کل بونلوب هدنیعرو رظن تند موفرمو هدنرآ دصیسیدنفا هعشب
 رازه  یدناراشغ باده ضزع هلنا تمور ی راع وراها | لا یوم
 | هدنس اع دتساذوخ أم دادرسی لج هذخا ارج ی راک دلیااط عا هازال
 ] م انا تربع روب زم هلسخلوا ازا: ناهج راب رش مولعخ وم وم یراخداوا
 ۱ ۱ هلباین اما طم تولو مانکو مادعا هلت اش ماسخ نوعا قلوا

 | ذخا هلباموقع ی داوارام یهر زاح اغا نطصم یک ەضخ ار
 ]| مان رذف نالوا كل فصنلاو ىل فصنلا یاب وکو هلرتتشم هداطعاو
 || هزاخمجو لف یخ دلوا یدیا هدننم دخ كن افوتم ر دص هک ف ارض
 نایلس اب هزقرپ زو یتلنادوبفاب رد (تاهیجوت ضعب )یدنلوا لتضو
 || قلیجت اشن هیاشاب ینطصم كجوکحرب رو یاس بونلوا هیحوت هیاشاب
 | نام کرس نالوا یسادضکرابجوفو نانشحا ینالصح هزوم هلا
 || هلبلیصنم كب السو ناربم رم لوالا فام ڪڪ كر دمع هداز اش اب
 || روضخ هدف رش ناضمر ( یدنفاراتا نن ) ی دنلبف ناداش
 ]| وان او عوقو هضراعم هدّسالع نانلوا صیص2 هئسرد نوب اه
 مس تست |
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 ۱ ۳ هادعتسا سکه 7 ام دیخ دابغ تابع دالب ظا 7 ۳ 1

 اشو وا ناسجو تفت 79 خلوا از الاو رابه مولع یک لب

 لابا منه اق رص ءو عین :یداتجاو رده هلا تراږو یایلع بترا |

 | ةد نهر هلا هالو تواخر یدنلوا مب نر یا وب ډا ھر ا هلی |
 | نصب و ظبر همان دل یلع نامر یم ملقا نالوا لالتتخا 1

 ]| دف هنلس شب ب تنی طبخ و دانسف هلارا ها ما دبعا ىت هبل فتم |

 باویابا د اومو ل اسصح هن وسنوزد ادو لدع ماكنا نت هدف طوا |[

 | ت دنفب دلوا تعایسو لالک تو دحج تاب تم اقا ترک دلع ر
 0 يرهق هلهاق وش ید(, یاد ما ندف ست قتلا اس
 | تروص هللا ل ايترا هپ هیلع تلو دو داب شنان غا ۸ دیا خور مع
 | نزع هدب شقلآ بوبا مهف تلود یابلوا نکی دل دار انیتسا

 ۱ 2 های هاجر رکن الوا رنک یب کچ < اییشعوا لقب هندضنم ن داو ۱

 کم شل بولوا لوغشمهلبازقها تيز هدرابدوا تدرب ولوو ۱ ۱

 شعو مارک الت هلل ایا .اتیهشلا بلخ هدلباق ماتعو هفر هدنفب زا :

 | Re وا هیجون هنفرطقی ابا مارش فا هک ی دب نوا كنار جتالا عی |

 ۱ |یداچپ ی دنلوإ ماتح قوت هنن اد لپا نون امه هم هدنزورح هزوز دعا

 | یاشخرو تداعس هناتسا لضاو ینوکدحایح زو فط كلب ةر خالا

 ج دل وا رب سن ماری ذ شرا ذک هدالاب:یولوا تلونهنودرک بع ||
 قم قلا یراترادبصتدم یدایاب ثازاجراد مزعو تافف نوک 1
 جم داشا ساپا نا هد اک ذو دبشر هيلا ن اشم. ندب نهی

 ا نکش فور ئر اکن عیادب یاشنا شاوتاوبا |
 e یربتو ظن هد هلن نسا ولو یو ین ایما یخ د ااو

 رج

 را بدو تا دن RSET ور

 | برف ن.دنفب دوا لوت همو لارقنم اپ ا مس زینا اا م ناف

 ۳ .ن ارود سلاطسر مد یکم ۰ نامر نوطالخ ہؤرو تو ئازا |
 یدال ناب دون رس هک » لما ڪڪ ناب شقا بووا |

 ندنض هعوج نوه میت قاس ییا ایت ززو رب ۱



erf 

 لیصفت هبلا راشم یافونم هجرت یدلیا تعلخ سابلا مومعلا ىلع ||
 کم ه دلوبن اتسارهش نالوا ل اجا بس اح تروص هب ابد تاد رضه

 | كوخ نر یدنفا قوش نالوا نیحتو رم هدنن ایم باک هناخرتفدو |
 بیغ نيام قرافو دوحو ريح "هدزرس هد نګ رات نوا رو ندننلص

 هسفن لامکتساو بب ذهتو شزرو هفراسعم لیصح شاشات |]

 هدنفوژا هصعوهفم اعم هدشر دبشرلایکب ع بودیاششوکو یس |
 بولوا .دادعتتساو هکلم ل زمرمس لصاو هلبا د اقو نهذ ی رابنسد
 تبص نسح بسک فوفولادصب هلق قیاقدو تموادم هروب رع سو

 ةا تفرط سرس ه دنخیرات ةه اهو ننلئو سجن هنس بوداترهټتو

 لع نوه مومفمرپ ورومأم هنب رب رحت سیلفت رهش نالوا نیز نارا
 | ندنسااقدصاو بااسحا قر هلوا هداد اضر هترف نیاکوهاع نوکی
 ]| ناور یرب نف كاسبلفن هدسنل وصو هب یاوحوا . یدیشلوا روعه
 || فبفوت یسو دنک فیوست یر وأم ندنفیدلوا هتسباو نف

 یس هعلق ناور نالوا ناربا مسج ن اور هللا ناهس لصف یدیشعلوآ
 | یخارادرتفد هدنساشا ترش ام هتب ربی هلغلوا دب هره دنک ||

 ]أدادرتفد نامزر ب ونلوا تراشاو هیت نادنلو د فرط ید |

 || هلیرلتاکو یتااما رتف د و تسابر ه دن راذیعع را رکعت هدعبو نور ||
 | يدقق قياس یللاو ابللادعب بولوا ناثدح شاتفص نادکفزو|ا

 ا تالوا یسنل اوو " لیوحتو فرم هدادفب تمس ییتعزع تاع أ ۰
 لیسج و لها ةشب دنا ح رط هلبا یبغرو تافتلا نظن كن اشایدجا |
 || مظن ییس هدیصف هداسد زره یاتصا هسا راو رد تح بولما |[

 | هنر دف هبا هزباج شورغ كي یم یکی هدک دابا ضزعو
 زا هرکص ندق دلوا علا هب هنس ی دن ین رع ماد یدیشعا تمزح

 | هادقلودرد هدنح رات یکنا قرف بونلوا بلج هت اس ههناتسا |[

 | وقتسسو مج ب واوا ليات هتاف کم هلب رابصنم هنجو هيل امو لصا و ||
 سومان هادرا هل اکم نالوب ع وفو تاسفدلاب هل س ارقس روی و

 || هجون یکی دلبا تم دخ *دم ز ال یافیا لر .هیلبا تا ا ص لود
 ۱ یښګ ون ڪم مظعا ردص هلعلوا تلعو بیس هتفو ر ا ںی

 ]| ام ويف ام وي یسهرطق تفادبصو هباذ تیثیح ب ونلوا بصن
 | چوا ىللا نالوا ممانج, ینددنع بتارلا هل تما توقیخمحر اش ||

 دیشلوا ب ام دبا تاود رارسا لم نحو :پاکتلا سیر هدنخترات



 نالوا هدیل وحوا رب اسو یتغانوق هداز یلیرپ وک عقاو ہدنلاصنا ارس ||

 هدایز ن دنرلبجاص ارا نوطالف زاب رش ییارس یلعوا وللشیو یرالحم |

 لیمکت )یدنلیق ناقالاقباقهلنا هينا تن اما كب لع مش اهو تام فورما |

 ,ندنوب هدننعض یلیصح هبورخا تاب ین( ظعار دی چک و فا ییا
 .عورش هن داینبفی رش بتکمربوا هنا اکر مخا زدبؤ ےظعازدض مدقا ا

 راضحاو لیمکت یف وک یتهشسب نوا كن ابعش ہک رابم هنسیب بودبا |
 .تاوبو یراتکط فاح بونا و الیقتنهب ناماک «دروکدمموببتکی راکدنبا |

 هفیلخو هجاوخ هفشب ن دنکیدلب رو تبشع هنمزاول يخد كفش |
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 هب امین ارک رد یکیا ندنرات افصلا ةیعم تاب بورویپاتشا هلا دلقن |
 ینسابن لس هدارا قلوا فرشلا ین هیوصع ناما | نسم ودو ودص

 بتکمو بی راتو مغ یرات ارار داو فباظوو بیترت یس هظفج ریانو

 | نییزتهلبا لیبسورب یتبفرط كن هناك و نیت هفولع هل افطا ردف قرفو ||
 بونلوا ثادحا راسشچ رب هدنس هحاس هن اغ اک صوضخ ابو ||
 ادبی یدنلیف نیش هازنابلاط ساطع یاوراو نیصمءاه یارجب ۳

 ھبریع .تلاح وبو مدهنم یس هبذ نکیآ رونلوا انب هناضاک ناتشلوا کو ۱

 تاب ذاو اب هق هش هنیا لاح هنا بواوا م اشتم سان ضع ندنعوقو ||
 ۱ هجا ضققس نا هد نمکی وچ یییراشلوااضف | يطظتنم ويد كچ ه دیا روعط هبنیع هیلرا "هدارا هلو هم ندناشاوب تربع ۲

 .یر» نین وکر تپیلاراشم(اشاب ۰ تچدعاح ترازوواشابدج بق ۲ ۱

 یرکی كناضهررهشبویلوا جی العو اوادف لب اق یارمهوسیتیدلواالتیم |
 | سافنا لیمکنو تافو نکیا هدزوّفط تع اس یس هک ج یجادرد 1

 دادعا هدتس هنا اکو .ادایزامن هدنعم اج دج ناظاش تویلبا تایح

 | ۰دانت هک خب ا E نم
 هک ف يح دص یدنلوا افخا ندسان نیعازوقو زوتسدوا هدرا یکیدلیا

  IYEی ۱
 :فس اما تسدو تاوعد هن وب اھ ر وضح هدروکح ذم موي یدیشلوا

 هنصانم بفادراوتذوع هر نل ا باب ,:-بونلیف تلودزوما )اتقن
aaa 
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 | عطق,وماطبولوا داسح ضغبو ظبغ بیس لضفو زبهو دادشیا ||
 ۱ سانلا لضافا یدینلزا دانفوزع بارا ما هس فده كدننرارو

 || ت هرکدن لوي .نطفلانم مهالسخا ملا نمولخ :نمراا ادلصارغا
 || نالوا لوا هرکذناغباس بولوا توم ترکس نارکرس یدنفا بهاری
 محارانانلوپ ی هرکذ ب كن وک دف دنل وا بصن هش وب ياب
 | ناود همظعا رد صو لعقنم ن دهحو ربع هبج وتو ید توا بیع
 | لد هدرّزا ندیلطم فلخت ندنکیدتبا تالبح وتکم هدنت رادصو ا

 | ناسا تن تماملک هلاع بان وراتخا نشم ض زان تولوا

 قج الو بصن یب هرک دن لجن وکی دفا مهدایج دما ندنکیدلیا
 | نوب ۰ یدنلوابلج هب وبق هبا ایش ابشو اچ ید اغیلع هداز
 || بونلوا عضو ناسا یغ اصس ندا هی اش اب نجرادبعرپ رو یتسبلاو

 || كيرخت هنیصتمز وبب رعا اش ابنیسح ریزو ید ام دا یظعا ردص لس ||
 | هدوعرورس اتم هنکر حاضر فالخ هد هدنق شاد جی|لماکرزویدلباع
 یرک ناخد هکب لیلخ هدازاش اب ضوع:یدلوارداصیلاع یحا هنتماقا
 | یدنلوامارکا هلبا قلیشابیج هبج هیاغآ ی طصم نفرازهو مالاو طیوفت
 بادرت یبجاوم نیطسف توک ید نوا كمظعما نابعش (بخاوم جارخا
 | هدنسوفاغا هر زوآ يرهدعاقو میلستبیرکسع فونضهدناوبدقاغاوا
 | مت رودتلصدیاع ب باب هرکص نوکح افرب بونلوا م میسقت هر هن روا
 ۱ ردخ هيض ت تاعرشن نالوا زرو رها شی تماس و ا اھ رف هترخو

 قالفاامدعم ( قالفا هد و و لزع )یدلبا موتو مفت یبظعاردص
 ۱ تیم هدیا ادا یمدخ یت دلوادهعتع نبط اط و نانو | بصکیم هدوبو

 ]| نكتو ىت هنس هرب رج للدم هلی لرابوپ رفت تردو نییعت یرخآ هنیرپ
 ۱ یک لج كناش ای رکب نالوا موح ر .ه دارن ها( هه رفتم عناقو)یدنلوا

 || هد اما رک بول وا نوید ناکحاوخ ةلسلسلخادیدنقا ك هللاءاطع

 | یدامادو اقلاع كرت یداعا قصنا نالوا رةسم نامز قوخ قع

 كلا یوم یدلوا ینا راک هبطصم هداپت ابهلبا كلر کیدنفادجا
 هدا درارقهد عبا كي قیاس هداعسلازادیاغآ تباک ی یدلوا فرصت

 نالوا هیج وت زوریرغآ مدعم ن وکچ اقرب قلابا یلوطانآ .یدلوآ
 | دنرزو نو نارفویخ یانی تابعو هیچ وت هیاشابننیسح لرو
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 باخ كه :ااشنشنکآ هدرب یزاهن تعاس ۹ 7۳
 نزهنفط بسا هاشرهم بو دیا ر وم هاج دنلب ناظلسراندن هریک اب |

 عوفو مدقا ندنو و مرخو داش هلم ود مل اع هفاک بولوا هام ترش |
 یشو ملن هاش داپ ءلث شیوا یس هلضاف نوکز وتوا كنيبارهش نالوپ

 ةنسا ود ابرد هک یورو9 ی

 هنرن علانص نالوا درک ذم لاا پورو تاجا تم |

 یدیا قیالو ن ااش هب ه دهاشمو یئ اف هن راقباسش هب نم لیت 1

 قادص نالواییما هز احت زنط( كب لیعاعسا تار ندش هنا رت ناما || 1 ۱

 تغرو لیم نوجمایهدلوا یتراهش لاک هد و رچ:فزاعم بقا[
 قاط هن یلاسقارمس هلبا تاجر د تشک امویف ام ویو ناهظفم هر هت هاش ||
 دوسکیحد هاتمح وب ویطان هر 4ز اس سا هاردیک- ی یا ارتکش |

 شتر وا

 ]| یان ولو فاز پاو لذي نتانلوب هدندب هبا یوم قبور وا ۰

 دیهلاطا هتفر هتفر جد ههنا رض لام هقشپ ندفالتاو هعادش 5

 بوفیچب هپ رال بل اس نیارق نسب ی یی خم اسو یک رصرغق ۳ ۳

 هددارغلبو مار! هدنس هناخو لزع دخول ىدا هک کمال | ۳

 اسا تش افنسا ةن اضنو تفاذص “راما هدي دنقا كب لیعاسسا || 3
rt 1ی دلبا م ات فرش بسک لبا یود ر  

 یدنفاسانع نالوا یس ه هرات د یلوطانا(هفرفتم تانداوحو تابفو ضب || ۱

 قطصم باش روخ اره نالوا هد هم رکم کم هلن جت یزال وب وصو ||

 هدار رب زو ېچ هطلاب ندنا.تماقا هرازولا ع وقس هد هفوتعدو" اغااا

 هب جرا ذفان مکحو لاقتنا هل رام فم لنا لولج ی ا

 تم وح رع یدنفا تمشح هک یدنفا ساع قؤتم رایدلبا لاما ||

 یمادا ندح هدمیهفنو رب فتو ۰ یسالوط دی هد هربثکب نوتفردزردپ|

 فاز بغاهرفاو تالاک هنک قوم نق نادنس هرخارآ م ولع بولوا |[

 راشعا فازعا مالعا یالع,نانلو یرصایم هنس هل احا ترازو

 ماسلا نء صدا نضا نال دا هدقدلوار زمأم هرسصماعدقم اتا ||

 هود یتنانوف تشدشوحو واو, ما زا هلبا م اتیهسنالا میدپ ا

 ییلبا ليکن ییلودسومانو ض عو لبصح لامر فاو تویلبا مارو داق
 رهوفرص هلعوحت ینزب رعرع هدنوانهنوردنا: شدا بل رام ریو

۳ 

۸ 

۳ 

۹۹ 
 حس تم تب نیستی مم ی بب

 | تارنالوا یب لجن كاشتان , عیهاربا دزکر زو ندبا مارخ هندع بناج | 1

rندنرانا یطخ اوج وبا فوطب  aاب  
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 انس طوب زم هدر ڈناسرت بووازعشتمیادنادوچو ندک و |
 ` لنیروبد لاهیمار هام بود اصینوتسو لزنهقعاص هو |

 ]یی دنیفیو ماقها نماد هدزر هناسرت لاجر بولوا لی اع یراب تیانعنکیا |
 ] مادقاویعس راثب هنی دقن هنسافطا هلبااقلاو عطقینوتسو خارخا هیابرذ
 ۱ اشا نادوبف م دعا ن دن وب هدننعص ةظف اخ یدیفسیحم لحاوس رایدلوا |

 ۳ او تاوقب + :ی دیتشلوا تعرع یاشکع ارش هللا نوت اسه یاغود

 لز هیلپ :ایکلتش بوطو ت ب۶ اقارکنل كف هلا یبس اب رد منبوم شراذکو

 | یلغوا شواچ ندنناکس كاب یدلبا تم اقا. تحر عمو هب هناجر

 | داقنا هقب ر علخم هلبا شوشخميار یاضتعم شۈھ ند یرلک دند

 . 3 قرکسع یلاوجوا بویلباد انعو یب زاها لبا طض س هماةزاص کینو

 تل شریک : یدنلوا ماننا یراکو جارخا«تد هعلف ةلاذقا
 | ییاشریاذ هعاجواو هب ه ون اق تایقرتیسادع اه ندشن دل ی اع هب هل نخ
 || اسل ندیقار ثا یخد هنارفننیلکب الف بونلوا فرص هنهمولخمزوم|
 ۱ قو : ن هارمشو عیوا .ندامخا یلولح هلبایبس ما تنم ءاشمو كلو اإ

 ۱ | تیما رف هدننمحم ولفح وا نویایه طج نال وا ر دامض هدتشابا كع

 | ینآیرکذ كب لغ مش انه نیمار رش :یدنلوا تعانا هیچ ینوضمو
 | وتلوا لفن هی هب اح شاو ل زع ؛نکیس هاو بنطن نیما تاس
 | اقا دت امده لیصح هل ینامارهش/یانفارع یت اک ادنهگ اغباس
 | یار ونک ن تباڳ ی دنا یھ ار ایم و فبل شاب نلق نبا دمو
 ن ا یشنا دو پھ كل هغرلخن شابا بویلبا ل اما لام ا ساز باس
 || بجز رغ كنيمنفا فرخ دممل د يسلا نالوارها ظ یک یشنوگ
 1 ۱ ین اس : . یدلوا یشنوزو قل نسخا یازنجو. . یشانشوکو
 غا نیدسجبلزمعمو 2ر اج حطم نیما اإ یلخرج نالوا لص
 اتعب لزرع. ) یدلوا هرخ اف تعلخ نبال هلبا ناما هرلط
 ۳ (نادارفارمم بور و ماظن نیک یگزکهدارلپ هیلاراشخ ( داژغلیزا
 ۱ 2 فب درس دعب عقب یدیشک امن اعر | ی را دیجاخا فوبالدشزنس

 و

 سس سست

 هلو ند هیلقع نال اجا کج ةيلبا فوغو روش دیلوت ساق
 رفیع راو هدا لب اشاب دحر رو قیسا نا د وف ینلسو هيچ وب یلایارتیس
 1 ۳ : مقر یر ال چ جرج ةباا < ااا هرب
 نونا

 دیس ماسه رس
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 ندلوا ناوار ذ صرف بسنکم هبا ی وبنت 75۳127 ن اشوزع |

 یساسملحا كثب دنفا لع دس نالوا سنج زان هداعسلاراد ی عا

 قانا نونا لوزن هترخا هناخ امم هدروک دمرهش طساواو لولخ

 | لورت ) يدلوا لوصوم هب هعیفر تمدح وا یدنفا دجا یداماد انآ

 ضرالا نيبو اوهوج یوکیینذن ی زکر كلؤالا عییر (فوسکو هقعاص
 ندسکرهیٌمارخناج هفارطو روهظدیدش قر ودعر هداقسلاو
 ناطل س ن دنر دلوا بج لورم هرالحم یلعتسم بو دنا روءث بلس
 ولو عفدنم نیسکعادرط جد هسیدنباذوفن هنس زانم یم اجدیزیا
 ءلروک هز هش, یدلوا عدن معو رج زم اوهووپل بایزآ ندنیهم توص
 ضر ق هدنرورم هقیقد ی دب یی یکیایرامن تعاس نوک ییز وقظ یمرکب
 ند هعیفد شب نوا "بولوافو لات ین هلا قوسک ةضراعرونم سم

 یرون نالوایمنج هرکذت ایلام .یدلواایطر لاعو الجنا نیرق هرکه
 مرخ هار وک دم بضنم یدنفا نیسحقلسو مدع یاب خزر یدنفا |[

 هب هبلع تلود كپلاراشم (یدنفادماح هرم ترازو ناسحا )یدلؤا
 بلوا عفر لاهن ومن بس راب یهیم دخ هلتمافتتساو تق ادص لاک
 هدنقحو عولط زورف هقراب ن.دتبشم قفا یلبقارادیاتزهم ید هعفدوپ
 هدروک ذم غم ران بوولوا ع وذو هرس هناهاش فا طالا لم اث فاطلا
 || هنعسا ید یروشنمیبصنه كبت السو ج رفلو تینطت هلترازو دناب هاج
 || هلا یا مور ترادص ) ىلا مور ردص بصنو و, لزع)" یدنلوا جحا

 مافساو للع هندوحو كنند فان اهدار یز : نالواءورقو لود وس

 قدم یربغ ندنکی لبا موصخ یؤاعد عاتسا لز ةرورضلانو موه
 یدنفا عیفر دمح هنص اخ ءانطارتس هلغل وا یضتقم لزعو یطقنم خدا
 عبد ) نالعاش ه امرهم ت نالو ) :ئدلظا افترا هیالتعالانهاب دننھ ؤا

 كم اب بلص نکا هدبشپ تعاتب یت هک ستچت ر نوا كرغالا
 هما "ناطلاش هامور هه بودی اروهظرظنم یروعژخدر ندراذحات ۱

 ده شب / د فولوازونهرهم تبه امنکش قنوزیئاضا یک تعلطو رومات ۱

 || هاش و س ایف یب روم بسکهببسوب سات مو بوتلوا هذن نییآرهش

 + ره ) تخاوف مارا ( زلیدلنا سام تلفقساعدیهاشداب یزاژذ ِ

 یرلبج اوم طسقر كنب رالوف وبق اوج وکی دزد ۍرکب لروک فا
 تو اورا هلی هن اه اش میکر ارد تاعسیرال اازاز هزّوشو اعا

 ا رهفکم هلبارا تاط او ئور هدرزوکن مرش ( عباقوضعب ۱

 حدس

 سس
 arı tame یو سس

۰ 

+ ۰ 

 سس سس



 : راپ هومن بواوا ادات ردب خراب
 | یبدلوا للجا هذال ۷ ات بول وا نانبلاپ هبلاراشم لا دومنو دازبا ترک و

 | ىتنم را خا هدروکد» جداتو اترا ه رازوهعنر هرزوا هحو

 ]| داتعا ةدنازادو ماضنجاو منو هق ر ب اصن كالا هيلا راشم یدلبا

 رومات هدنلاح الاجر و مهراد هه فولوا منجنو یفلکد درک

 ئا طه هین رافدلوا:ترازو هاج لتان .یدنارنسک مزنک تاذرپ |
 هدنسب هنیارخت شوک ی راکړ ج ندرادکسا هعشب ندنش دنلوب ایهمووشاح ||

 مهار كچوکی راد دن رخ یتنیدلوا ذوجوم لوکس هرز تلهنسک كىي ||
 ویسی الا ریش یاری رم ڈنر: ناسخ دغا ثناورو لعن یدنفا أ

 نسوبف,پونلوب یاو یببیکی یالا سا ویساف | دمحم ا٤داز یراسص
 || قایم ںیم ب راب ندنکیدسلبا مط یب یلاوح واو ریهدن تس اسیقشا
 وگو اول مه تیفوگتچ عرب ناوخت یتاتفس ھجن اما

 هرژوا قلوا هدنراظتنایهلالخ اعشاب رفوجم ناریفریع نانلوا چو | ۱

 كرفظاایفص ( ِتاع وقو ضب ) .یدلوا ناال برخ دفورم | *
 || ن دوا یرلف لط بو هلا تاهو ینعش ةیفوص انا نوک بن نکس نوا
 ثیدخ نف هیلاینوهیاهوتم یدنلوا بییطایس لجو برت یراهلساس

 ثرنطح مود یدیاهناهدیروج نیا هدربکدنوذنعوو هناکی هدربستو |
 هب یدنفا هل اطع یراهودخن گیدوب, . هبیدنفا هلب از و یهاثب یونف
 ضر نوجا عب .یدنلوا نا سحا ۍرل هبا هکم لبا هیورج تواسفت

 یکتا لب هلبا قام ییلاسب كيج ونسانرادب یارب شعلوا |
 ةدْض هشوک يراز اب رع اف وعلم هةر اتسساالب نودا ناّیقا هلال

 باب یناتسون *درووک دعرهش )ید نلیفر ابقار هزراشسقا زادت :

 بضنع اغا رتسا نالوا اما یک هضا ءات ةنکو ٩.داک تیغ نادتتم دوم

 ۱ خلبا ندنوب اسم ناولد ناکح اوج , یدلبا تعفر غك لا نوکذه

 یدلوا رباقم رواجن هدروک ذم 2 راتو نخآ یر رک: اشر هدارا اڭاي

 رزو ندبآ تافو هدلالخ ب ابغا هاربا دینشر نالوا لوا روخازیم
 هدف راو یاهو یدینلوا رو اعهنن اهل كن اش اب دلا دعش

 مانالا ازم ادن فو دا هرنو دع ان راهظا ندا اع بولعا فو

 قیاس ییصنم ةرزوا یوم دناوق موفدنم موف باق الها بام

 ف کیا نوا كارالإ عن ررهنم يدلنا ذخوت يافا دجا ديلا |
 ناحیه هطتح هم شما شاخ یمن ناکتیماس ناف هززوآ

%* 
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 لک :۲ ین TOPI ره نود: ۳ ۳3 زذ: ا

 نیز یاههساتماق هلترارو ثفور هما هدمرح یاو او نیست خب تخ ۱

 ریقوتهلباریم را ءاضف یدنفا قد اص دم هدانرب نع( هيلث اجو ت )یدل وا
 | یی بونلوا رپ ونت یباهبا مشچ ؛هلبساضق زادکسا علی دنفا غفن محو
 ۱ ماکچا یارجا یدنفا یلعو ایج اویس او ةهڻكم ةكم ىیدضاد#هداز

 ی ديفا .هللا ءاظع جا هدازترعو .ارسا هب ر ون دم هدنة

 . باطم لیانذلیس اض3 فی رش ن دق یا ما اشاب لکبو تیطم هلیس اضق تلخ
 نش فیفرف تدم كيتهاربا هداز اش اب ص وع نالوا لوطانآردنص یدلوا

 لد اهلا هز وک ذم ترادض یدنفاهللادع هدا زیدنفآیطصم دیسو مان

 ید یدنفا التتنم دا رهه دار :دام اد یسص افلا اتا تولوا مانه

 سصعلازتوف )یدلبا تاز فز ارح ا هلم اقم یدنفا فظاعو تدم لیمکت
 نکیربزو ناستلوا هیح.وت هاهاقمه»نادنلزع اشاتیطصم قار دص

 یرعیناس وبا ت ابنا تاع ه هرکض نوک چ اقرب ندنل وصو هرضم كناشاب

 بصناش ابد ا ده نو نود نادونف بول وا تنازتیراوتمو تارخ

 كج وکر ب زو هل قلنادوبقو الثعا لزم رس هدیسر البا زوم دم |
 هيلا راشم یافروتم :یدلواءانمو هب الا یضفا نناح اشان قظضصم ||

 یشاب یقو انط هدیناوخج ناوفنغ بولوا تلوث هد ندا لا نع
 تاسلک یتمدخ قایجناخ دو باسننا هپ یدنفانط ضم سٌمریداماد
 ه دق دزاو هب هج هلت ر افس موحم قدا قطصم ی دینشعا

 هنن رافدا كلا یوم زف ندنغیدلوا راکسوف هثنواضم نّوط ازا |
 راوشم ضعه د انهپ یا ضف مقاو ه دنس هل اتقمو راتضحا ات آ
 یبذاوا:یدتبم هدقل زاب كب رخو ننلا ثي دخ اشاب کب یانبازلشعا

 یدیشلوا نازاب دب رج قلم هلیدنصف داوسرشکت یاد هسا ناناسم
 نادیم نار تسا نامه ثولوا ینام اسوّرص یاب رنانع ناقا تربع

 هئي رزؤا' با ییا ثودنا ن اعداو هل رد. .یتخج هل وا نمز هدانشفاو

 یک شا تعنص یارخابویلنا نامش وافخا یتطوقس هنوک زاب هر هلک

ایم مالسا ناسراف یحدوب هيلا یموفزیفس هدفدلوا ان زادنار تسنو
 هدنن 

 هروط ارعا هلا لج هف دضو ل افغا یږوط ارعا وید ردتعنص ځونرب

 غورودشرلاک نادنکد ادیوب کاشان یکی یدیشخا لاقتا تربح لاک

 كلدامادو راد هنب زخ كر دک و نوزفا یتزدف امویف اموب هلا ل الدتسا ||
 واداسم نلابفا هج رد نوکب نوکه و دنا نوقم هنضاصتحتا فن هلآ

 سس سس
CINE TTرومی ور  
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 و ماچ سر لاس یذنفا نبدلالو نانو! دا را ینافاهداسوربو لزها
 ۲ ۱ اطاق اسد د یدلباتح ارتسا هل ام طسب هدنس ناخ تولکو ثبر

 هلی ولوم اننا نه هیانایو یرا رزه: فطآ دیش

 | رایغنانراسردم لخاد ییکیا تو وا یراکماکخسد *داهتان|
 | تیانع یساضف هنسوب یارس هبیدنفا دمت ینهذو .دارغلب هبه دارا |
 ! ماجرا د هک هرعاقرصع تموکحیدنفارمع یسبضاق زادکسا اتم اسو |
 | كجو ڪک بوی یاف یابند كلر ینانروخاربم یدنلیف تحرف |

 ,فحنایذ :یدلوا قابنامجهجوت ر مظم كبدم نوزوا هلاقاروخاریم
 وانه یارض مولا یه تن :ناکرا یمدصک یطعتوا كتفي دلا |

 | هقاتبه تافو لی دلیاتعفر ديم زارح لب هه اش ضویتمادوا ثڈ
 | یناوجرازنمچ لربدصلکو .یناطلس ةقبدح لخت بواب ون (ناظلع

 | تایخ میش ىت هدیناف مع ردق هلسچوا یراتربصح ناطلس هلاقبه ||
 ,گرانینزان دونو یارطع درو هدانناوب بویلیا تانیاکصاختما ةنياعمو

 انې سش جور خره هدنطساوا هو !یذو راکروز راک زور دبد ناز ||
 o E اسیکیدلیارارقلارادتعسزاورپ
 يت شه مارک تاود نالوا معر یراراوطح ربات ةو |

 ر یلهلال نانلوا عورش هتسساناددحم لر هیلما«هلناحا یفارطا

 . FTES ) رای دلیاادن دهم ای دو ا اانا |
 هيت اف دا) اقا هدروکدم اجار ( داغلب طظفا تزازو نابحب#
 | اشو زور وپ هل هبلغ هراظفاح لدار|ضعب نالوااتشو یب *دروازب سم

 | ةیلکاب فانمر او رک هشم ندنرلک دا عج لامرفاو ندنعارمجخا ع

 1 | مع تریصت یکم یک وز سو یو نلقرط
 ناماز , ی دیایلشع ا:فلکنو قاشمررابتخسا « دنلعض یل ة راد کر ادا
 ۱ اتو هیج وت نانا ها شاب یتعهداز اشاب لعزرو ندماتک |

 ۱ اتر ونار هزت هلن هتف نط قلبا مانه ا هه دلو م افن داخ یمن |
 اا اتم( نا یوم اشا هر و کم یاششاهدنلوصو هذار هل

 | یرلبت یربخ يترا نان رانا ولزوم طاع هداداعتانو
 ۱ د برد * دیستر ئراتذاو روخب هیافعضو ارتفو دذ زم اهویف ام

 | اصيل مف ندنوق ىدا غب وا لو لا جم بولوا داعبلسا
 | رسولا صلو لاتین زازارف اینو سقم كاموو کم لذت وا
 | ن رز خب5 مبل مانتو ضیا نزا هوم اي یهاش داوا ۱

 - کیا ۳

 حرم a و دو هی
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 ین ۱ ۰ 1

 هشفان» نا وا غالطالبضخت هنعفحو هک ازاد دم ناو 3

 هکبریشمو جارمو .فقاو هنلاوجا یدبا هدقعلوا سس ابلعو ارس
 قاطنتسا كلاوح ارانره ندر هتك تاملکا اد .هاقت نالوا فراعإ

 لالدتسا ن دکراتفرو شورو قیقحت یکصولخو قص هدام هی دناوا
 ناطر هدعم ندنو عن ندنرلکدلبا قیدنص» :یبراماک رھ 1 ۰

 فاص نهد ماع تیام وین افدلوا میان نرو باک ۳

 دان یکتیدوبع قدصو تیوط صولخ بولوا شقتنم هدم هناوبدخ
 یسهج ویب اط هن رار ین لک ك ناقنو قدصام کت ار رت هلک اد یک اتو
 نانلوا دارا « دکفح هلکع ود فا وم هم هراهاش نوع توفص نورد

 هللوا غوبامه مورحم انیقب یغیدلوالامیبو :ریمآعوردهلاب لافو لیک
 فاطلا لوم تاروهتو بضغ ندیا روهمظ هذکمح هلبا اهن فالخ |
 ندم هناهاشداپنابابیب مراکم نیغلواتافاکم نسحب جومو تابانعواا

 اقنا ناکام ڪڪ كغ اتسو عوطو ترازو نوا تافاکمنسحدرحم ||
 طخوشا ر ندلجا یتیدنلوا اطعاو ناسحا اکساددیاابا دادغبو |[

 مروخاربم كحوکب ولوا رو دص هنفایفرش غورفغبهوم نوباسه
 اعفدیخد ها شاب دم رزرو كفلس  ندشلردنوکهکفرط هلتطاسوافا
 بوراقیح نددادغب ینا لاحرد هل غم واهحوت یلاا لنا مور هشت |
 هرزوا كا حارخا یتا لوا ندکدورو كنسو تمروتکهنناج لا موو |

 لما هدنلوصو خورةنكوش نوپامهطخ نوا لاسرارشابهاا
 بولکهدادغب بولاق ةلبا كايه داوس و كنادنول نالوا هدکنابو یلخ لوبو
 لا هلجج كردبا هياج ین اکسو تارفنو هظفاسحو طبض ییهروبزم ةع

 تلودو تردام هنسارجا تكمهفشم ماکح نالوا درا وو ترشاعمنس> |ا :

 هدکعحو تراظن و اتعا هدابزهنماوذ تلنط و عا اعم نالوا باهات |

۳3 

 هد هادړع ید هسدنلواهبخوت هیاش اب ندلادعس رز ویسلار 3

 یمادنفک ندنرا هدد رو كيلا سم كلا ر اشف یافوتم تولوا ۱

 رخ یاع د ره و قلدصد و ددان جد تام ر یک وامه نطنسح نال وا

 | هلا ناسلو هعقب تبسانم یی دادقب (یناطسلا طلبا يها )نش هيليا |

  بوتلوا ناسحا هلئرارو هلبلح هبنر:یزلتلابا دادعبو ۾ هرصب هیاعا لع

 | قالطا )یدلوا فطر یرکف لالتخا نالوا روعظلا لعخ هدف وا

 1 a Ch e يلع نامجو سيو با نام

*% 



 4 ودادغبندیاملاع هطاحا نبات خملا راشم (اشاب نایلسرازو :

e sag e ogg 

 : كردیکب ونلیق ناتک درب فیہ نایصع هویشیکیدلبا رابتخا ها ناج |

 هوس

 ]| هدهبلاراشم یدلواروس رورسلارا دلار وشلاوزرونسجراخو جا

 زاراو ۳0 را عطا هلا ,راوطاو تاک رج 9 254 4 |

TIT: 

دندس# ربا بولوا ندنکیلام كناشاب دمحا زو قوت قبشنا
 : اهن رته

 ]| یمابو شطب توف را دمو یسادنهآ هدنس ءرصاسح دادغب قر هنلوا
 شاپ دجا بول واینسلاو هرصب هلتازوو یلناریمریم كر دیک یدیشلوا
 دهع ریو ىقاضلإ هنفرظ ینهریاد ندنفیدنلوب هد هزبصو «دننافو
 هلی :ارا تی السم یور ردعنه ندنفرطیمارزو.موربویلبا قانیغو

 يادت ضتماخو رارف ندل اتحاهکش هسیدنلواد ارم قتلوا نازفا

 رادصانامرف هنلنع رپ رو کارت وبدر دجاتح هند وجاو لاوز كيبلا یوم
 دلم منهکسح نددادغج لاعا یدنشعا رارج يکسع نیمن د هنن رزواو

 قرطواو لیلا فیاطالاعااش اناییلسم دّعع ند رل واعدا و نیفصلباقت

 "هدرکن اشير هدهلجزب ی روضف هللا بلج هنفرط خنیژکا | كت رکیع

 :هنوخو ناجا هنفرط هرصبو دادغب هرورضاا ب بویلیال چ نام

er arnیو  

 سس وب و

 داوف 1 یلود یاضرو دانفو لالتخا ٌهتسزاو یب هروصتم دحرسو)
 توان بیبر دایقناو خ وط لاتهع ٌةتسباب :.ینابیعو دارکا رانع رهیلبا

 هدنتفو پولوادازا ندهنتفو رؤشو دادغاب دادغب رطف رد هنس یکیا

 | یاتبا ناسا ناتساد الاخ هدزاب دوا تو اتهس لاکو تعاعسو دج نالوا

 یناغلاع رت هدفدلوا هدیسر هندقع یلاشعلایرعنس بولوا نامز

 هوا قاب ره هدننايف ناب رعیدلبا یتادواج تعمرابتخاو

 زس لبللا ساود قر هلوا ترابع ندنس هیلبل تراعو هرعهوبا یر هلوا

 : همه نویامهطخ ربادهترازو یاقبا یدیشلوا رادمان
 || نساش اپنالس مربزو ینبلاو هرب اقباس هکس(نوبامهطخ تروص

 . ]| جوی بوشود قافن هنوکضعب هزکار ابا اش ابد مرز ویسیلاو دادغب
 قرهلو ةحرفانرف ءوس یشان ن دقوا لبار تعنماولصاح تدور هدرکنپ

 ۱ یاری صحت نالوا دراو ءان هر اکر شود هشوتوشنو شید یار ام
 ندس ىجا یدشلوا یدانو ثعابەخ رکا هنن . را دصا مهبلع رم وآضعب

 / ۱ ۹ نسج نورد وزا ردح یو اشور ا یربغ

 ی 8



 روح سرو تو هر کیو

 بس سس

 هو

EU ZS 

 تلایا" هیاشاب نیسحربزو هداز کم یلابا شعره هیاشاب نطصءرزو
 كجوکرزو یراطاحس هنسورب و كالس هلاشاپ دم را دهس ساوا ||

 یزاراسو هول هیاشابدمحار زورا دز فد ق لاتا هروم هناشان نظصم

 هنعذق ناشا یورار اط هداتناوو زارحا یبهلاس دص دح ندهراغارک || تر جرد چیت ^
 نالوا یساغاوبق الاحلبا ییلوت هقاب نالوا هدننش هدهنع ت ویلا زا ور |
 ندهنامز یابدا .یدلیا زا تهاو حاهنبا بس کک اغا د یاشار مساق ]|

 بولف حرحو ناسا قالطنا یدنفا قازرا دبع سرونو یدنفاتمغخ ||

 نشر ون هر اطات رایدلوا نان صشالا تر زم تب رغ یو اان وغ |
 نسفنلا عطف هللا شر هک ان لجا هرکص ندتماقا نوک افر هدهیهانوک ||
 لا بداوسع هباربن اذ بولوا ندنناکن لوک کل ضا نغ یدلوا |[

 نمغنکیآ هتسأوخون ندفراعم نشلکیفایل لر دصلکو هتعارا
 مالا مره ندمهگ ی وج تولوا هتسکاشلد هلراالح یالب ءاثب هداتسخت

 سو دودعم ندهب زود لاوف یدلواناشوماخ شوک قم هل نازح
 یروظهدرغش یداو یدنا دوخ ولاردان تاذر لن رغ هب ناهز أ

 لوبقعو لوادتم سانلانیب یتاوند بنر بولوا ضوصخ هبودنک ||
 انكر زو ارد نادوبف «دنلناوا هدعقلایذآ  ردلرغو هدف تابا

 روک مره یدلواانکعارش هزکدقاهلا نوا سهیاغود اشا دمحم || "
 هد رق دی زات ناتطلس نکیا هدیکیآ تعاتس یسک یجنرکس یکی ۱
 هرو دیا روهظ شنا ندنسنهلاخ كازءربرب عقاو هدنلاضنارابج هزسد ||
 ریو یکن الا ہد تم یشاط ناشوطو نینکاکد نالوا هدنلوب ناوبد ||

 هلا تبارس هنسومف یکی هقتلو یحت اشن هرکصندکدتنا قارحا هو
 ندنغیدلوا دتشم تیاغراکرور بواو تیاهت هدنتس هناخ مظعا ردض

 نئولفو ینظنم هبا قح لضف ثولوا دنت قارحا ردق تعاس زوتوا
 هلبا قلخ هدنیبضمو یظعاردص یدلواقتنم بارطضاو قاق ناتتسان
 ندنوامه فرط بولی مثلا ؟یراب رکش یانبا ندنشیدنلوت مدمه ||
 رات د زق رح ر اسهفشب ندنفهدنلبف فیطلت ها روم هورفو نا زم تقلا ||
 .ییریهکب صوصخابو معن هلن دنم ةضح ن ديها دان فاطلا یخد |

 دور ناروا یاب اتو دوام |
 واسو روح یرارطاخ ځد كنیسنکیا هلا زوفوم مرکو روس ورا |

E 

 . رعاغا لدیلخ یساغاوبف قنات ( هفرفتم تانداوحت ) ی دنلوا اا

4 

5 
 ۱ .دادغب لاو تافو) یدنلبفرورتسم هل تايقر و اب اطعا تاشنوناطب اا
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 || ندننیدلوادنلبوس هلترازو یالاویتر هدنلباوا مر کاوش ءان هند
 || هلی لیشاب یجناتسو و .ناسحاو هبجوت هنفرطیخدیلاباییب امور هلضف ||
 . ]| یدنفارکیمالسالاجشلزع) یدنلبفنالذج یمادضک قاجوآ دق بزا

 دننه هاهزکس ( .یدنفا نط ضم هداز یزد نصف و یدنفا_دجا دار
 هلتسوبو .نوهشم هلبا یناتو وظب یدنفادمستحا ندا هاکیاج یاوتفا

 با تهانوتلاصاو فوم هلباهرهاب تایضفدب ولوا زوخهمندندنتماآ
 من الا یتفعو مالالا خش انانیدنفا نطصم هدازیر دنالوا فوصوعا |
 هدنرلغانوغ نالوا هدهناتسادوجابو هدنزاهنانحادات یرلغلس"بولوا ||

 ید نابقربخ )ارادن افر طلب ووو رغ هدو ما ثماقاو نکن
 تولوا ععاو تاج وت نوڪ ساجن یش! كلا وش (تانحوت عوقو
 هداز اتشاب صوع قلشاشواج طقف بوتلوا اتنا جسهلج تاب لاعنر ||

 نارادرنفدیدنا واهبح وتهکب یطالادعینات راوخازمم ندنلزره كب لیلخ

 کب دجوق همانزور هب یدنفا قضی ناما ناتا فد اوتل ر اغا تللذک لآ

 لص انع یذنلوا هیج وت هب یدنفا هللا دبع هدازی ص ساس شاب !: هک
 دمحا جالا عسر ىس هب س اح یلوطانا ثنو تلوا  اةبا ثم رلفرمضتم اناا

 .نیمرح هل ی ذنفا شیورد یرادرهماشان تنزع یراوش هدفا

 هبیدنفامشاه بانک یزعکی هبه دازاشاب سام ا یکلیچ دا و
 ۱ وع یبا سا ربتیاکرایملنم هب یندخا ندا حنا نجات

 تافوقومهبیدنفا دمشدیسیسنادنهک هنب رخ یس هبا دی زج هییدنفا |[
 همانرور كچوک هکب ها رون هیلامن هب ی ذنفا نافع یبادضفک ناطلتن |
 نلاح كناکحناوخ راس هلابصانم باسو هیجوت هبیدنفا قازادع ||

 ]| هلنا هاش دان یار اظعناکح اوخ ضعب نالق جراخنداهو انم بوتلو ا هيف
 | اقا هلجج هنمرلفوصت» ید یرلغلاغا باکرب .یدلوا ناداشو رؤزى
 هایسو هباغا ملسیداعاد هداریوج یاروخاریم تكجوک طقف بونلوا |

 یغللوف قاب شاو . دیحوت هرةدازاغا نیما ده خش یزاقل اغا رااذطسمو

 مو یدنلوارب نتنوافاهنب یرلاغا تان ناغحوا هدانبو هناعادج اذل
 یزوا لابا یلوطانا تنولوا مقا و ید ق اہبج وت ماطنع یارزو هدزوک ما
 یرذفدلترا رواددح ندنارع اتتشن ءزج والس ناهلواهیطوت یقابا

 رزو قسا نادوف اعم ۵ ناوخت هی اشا دی تارفوبق تل وا غیفرت :

 | اغا یطصم روخارام نالوا یعبلاو ینالضفاحم بالن | فی اشاب كج

 قبسا ناب ىغا كس زوینارغا ١ هیات شاب دبه ناو ندنلو :

 < تست اس
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 جم د س س حجم سویی س

 هراج تناخ هلی دم ااا یخی ۹ ل ااا قاین

 کی دلر ونک راذکشا هم السااب اب وتهص»یم هند زخم نالوا نوا

 هدنرلکدرب وربخ بواک هراس ناطب اضویکب رم نانلوانییعت هش رزوآ
 عاچراو هد اعا هرادکسا هتي هدنبفع س الا یرلتعلخ نالوا داتعم

 هر هن انسا یه نخب هلا یز دکح نانلوا نیبعنیسادرف یدنراشم وا

 نار اکت اما یداباییلسسف هلباراذک ندنتلایشوکالاو راما ||
 . لواروخ ارم لزرعو نیطنق تجاوف جارخا ) راب دایاراف دبا تلود ||

 هدناکر الا اش ناوی د نانلوا بنرت یتوک یش: نوا كمظعملا نابعش |

 ادا:هرلرومأم هنضیف هدنتلا هبف یرابجاوم طنق یکیا راغجوا اموع

 هنس اترا شن اغا مھاوا دیتشر یس اغا دنلد هد نقع ز وذو:

 یوم ::یدنلوا اطعا,ام اب قم دخ نالوا ت د اع بورونکخح ۱

 رابرهش یادختسا هدنزاتم دخ هربشط هلی سح یت ورو دشر كلا ||

 نت

 ها قاروخابم كویب هاب هنغیدلوا ` یا كرادنتفا نودرک ||

 ینزکی كمظعلا نرابعشت (:قیرح ع وغو ) یدنلوا نامفیمافااا
 هدنلخادیسوبک نودوا هد ناسا هدف يکيا تع اس یس دک ی ر ۱

 . قارحا یرایقادنوفو رلیخر اطنق تو دناروهظ شنا ننزباخ دن عقاو ۱

 نکاسیند شنا تولوارا تفا راذجنز مدافاو هلایسس توراباا

 ثافن نالوا هدنشنآ یربغ ن دنغب دلوا نتبطم رلناشلوب ااا
 رایدلوا نارو د رواد فطل رهظم هلنا تایقرتو اباطع ناطباضو
 نالوا یرکسغیضاق لنا مور (هریاس تان داوحو مور ر دص بصنو لزرع

 لینک:و تموکح یارجا ردق هنسرب یدنفا نفع هداز ی دفا رکی وا
 یدنفاالنم ناقکهداز یربپ یرکسعیضاقیبامورافناس .بویلبا تدم ||
 ناضمر یدناوا لی هلا لبلج دنسموا ینوکی جن درد رکی كنابعش ۱

 یایظع هرزوا نرف دبا تاود نربد تداع ینوکی عشب نوا كف رش ۱
 ذيع تولاتنع*و ضيف لاک ب اس کسا هلا هقب رش هعرخ ملت تلود ||

 شعک اخهدیاعم تارا بولمراو وياه ی ارس هرزوا مسر یتدیسهصک ||

 یجناتسو(ناپناتنوپیشب ترازو نامحا )اید هذا ینو هب یرادجا ||

aeوی سورس  

 | یدورو لاسرهب (هبسصم هنب نخ دورو ) یدلوا تمرع نار فیطم

 | ثّنک ب ورابص ین وشراح یراق دناص كشف «رکص ندک دما ||

۹ 

= 

% 



 ,«دقدنلوا هدارا تعلخ سال هلیهیجوت یتایا یزواو توعد ةبوبف
 | ندیهانینرادص فرط هدقدلوا عافدنساتلسمورهر و عاتماندلوف
 ! شورغ كبي یللا هرخالاب بویلوا ذنم دوس دنپ و مصن نانلوا دبع

 | كلی تېشى اربن نص وصخ و روناریاس وكمریو ءارجزخ ندنسفن نخ
 | صرع قیفبک ت ویل وا نکم ارا یحد هلمج و ویو اغلا هنفرط یراتمچ

 !لاصبا هن نهرب زج ومسرو  نیفرت ندارزو زفدیعسا «دقدنلیفالاب مع

 هلا یفلتادوبهایردهیلار اشعرب زور رح هجوربو نییعترتشابم هننیعم نوجما
 | هریصم ثداوج ) یدنلوا ریس تلف یبظعاو ديم ىمي ارقو
 ر لالغیپ ردیپ اش اب دجالءاکریزو نالوایلاوورب نړ دمر ٤د هی زعم *هرفاق
 | كنولامه ظوطخ نالوا دوروفرتشرباذ هيب رصم تادترتو هننزخو

 | لمح ارما نوح یتفددلوا ماعا و یس ناماد هدزرب هنسارحاو نیفنت ۱

 | !ینیروب ندارحاو لب زت ی چلا راشم هرزوا یراهدساف هدعاق بویم هدنا

 بوتلو دوق انس« یاب نکیآ یاد ك عبا بضن ماقما
 ەركە نذکد نا لکوتیاشابامصمقبساردص متمدرصمان لاذهی ۱

 ۱ رای زینت ةي هناتسا ین رلدارفت جاقرب هلارضحو ضرعروژمو عضم ۰
 ۱ یسهطب ار هروشملا یدل بوتلو هيلع بع عدقت هزوک دم هدام ئډڼنا

 | اخوا مارکر ودصو مالالا جش دات هنفپدلوا نوبامه ما كلریو
 أ | قشم رغ نالوب عوقوو عاج  دیلاع باب لاجر یانظعو یزاغا
 1 ۸ رکی رزرو سلاو تل صم هدنیفع عاقتسا تاز ر نالوا دزاو
 || ضرعلا یدل هل ةلوایرلتروشم ةصالخ كلرب و هیاشاب نط صع بلجو
 | ناغرف رادضا هبولرضعو هیامهلاراثم دنن لاح مالعا ناذینسالاو
 ]ار ابنا هرصتناغامدقا نمنوب( هرم: نیما لتقو جارخا )یدنلیف ناشیلاع
 !ةرادکسا ینوک ی کیا نوا كبر ذر هش بونلوا ضد وغت اغا نسح یتیما
 || ذا لا هیافعضو ارقف هدنماکنهیت اعارابنا كموفرم یدیشعل وا دا

 سس سس

 - سر سو naan ی

 |تسایسربشعش هنشکل اطاق هغلوا فست ةتف ابن اخ هدنسنومیلسفو
 سورس سس ِ

 یی جرج دوم نت تش ۳

 اهباسو



 ee نور

E ENE 

 یون

 د|
 ی ويو نیت یادت لقوم لص هر
 داز نالا هد از خت ..یدلنا نیعد و نزح هاد بکر ندنش

 لول اسا اقام لولو اد اند اول اقرت یم برتر ور یک دا 3

 فلات ناحالا اش رات تملا ع .هلبا هيم هنر كنب .دنف ارکی ی دوتا ۴۲

 | اراش تی عیداو اعر یخدیسهیملو ا 9 1 ا

 غسل هدر خفن علاج تامارا یدنینخراو | 1
 ةبیارغیشیدلوا عهاو جییرانهیراتوپ اه سولح ەگ اب جر ا

 یببلوا . .سولج یدلیفیلس ناطلسقحرورسم هیلیآ) ندندن یخ | 1
 تزوا كندنفا قیفوت یر میلس ناطلس هلبارعیهاش جات ببر وبا

 چا ری بس ۳ تالار ی 1

Eحنا یو عت تم  

 لاتا رهش re نی یدو !تدالۈتنالئ

r teeیندیلیقرطاوا لاسراو اب سن هاو دفا طا | 
 ةلباناطب اضتلفع نکیآ هدنهاکشنت یوکس( هطااعزان ولفداد

 ان افعواسعطل كنەنيەس؛ىزاكد نوت ی ۲

 وا هنغددل وا لیدر دنکسا هاشداب ر تواطم :لیمکس ییاویسومای |[

 | تروصو لب هذاموب هپ ول هوفارف نالوا هل کس ال طلا
 || یدیتناوا یص هو لامنا ینجهاوارایتخا یر لمس دلو | 1

 1 ندهفوج لا بو دبا صل ول هارف لناودامیچ ین هنیقسناسلوارکد || ۱

 | نعت دنن ورد ید از ! یفاو ن دمال سالها وا . نم زت ارا نل هدیش 1

 1 الغل وا تداعس باسا هضرف لصاو زوایای
 ۱ تنم وا کف مزال تازا هنتفدخ تیمی هکارع

 | غطا« نزن هلا بلا شیانوذربو لووکووم بورو راحل

 :یبدقادومف هنیفس ندنادورو هیعلاب هفشلندنعیدزلو رازق دا تاو 8 3 ۲(

 : اکا رشت دور" ا یدل PRN خاا 3

 | سانیئساو تفلاوم نمجما حر طلا هیلغتل ود اض شاف تالاب یامرفن

 رنو تف رو است نفس راد تست ار اط 3
 | نزم هبا سام او ".مشهطمو رهوجکرو :عصرع تخرزو هن ولما

prenهی تا هدا شعب ثول ءا ده اضم صف فز  

 || لازتساو  لاسرایخد داند ایا راد
۱ 

 چا 3۳

E 



 5 TEE وجات زاوا زس تصناوح ۳۹۳ ۶ تدالو )زدن نرخ

 1 ناضل لا نب ناخ میس یناطل ینابتاهج رضا هرق کاخ
 ]| مولا نندیزاو ناهربل ی لسلس نم لوطا هرع هللا لمج ناخ ظص |

 Ê ونشا كن راتردطح (ناوللاتف اعتو نادینعازک ام ةف اخاو ةزها زا

 ۱ یوکس ېچ ی جن دبیغزکی كنسلوالا یداجج یس هتسشب شع روب كب

 قافاو سفنآ شا وتزب یژلدومهن دوجو البع "هرد نکیآ هدر تاش اا

 تولوا قاط هت خرج یازفس اع شخ اتص یژژرن ظنو لد ماچ ثاڏر تھر دژ
 ناتکیعت للا نوخحن تخ زف یازفن ات یادت نوت ایه تذالو نارشنغ

 | تا رعد نار اکو نوک نز کت نال ت وکنک داب تسمه اشا
 || تار منك یدننوک ید ,لاغاق بو لنا نوکنافوناک امم رطاخ بل

 هدمشتساتنطام راولط بوئاوا نیب ۇس راس یناغودابزدهقکج واو

 تزل احت دلارفو خرفو ظاتتا رتقفو :یافضوریک قالوا لطتسص
 یارتش-نابدلنآ لد اعم هریدش و قن زاوخ را لک اشم ۱تیر

 هاش تنخ مک عفو ناتلوا رتغتهقصو اکران :یاههناخععا اف داتا تشم

 متفویشوم دلنازاهزیوآ وان طول هه اوز تو لماووعتا
 1 | .لبلکهرتو ماش داوسند ایضدیشرخ ولید اتق واب ازم توهنط ةدریعکو

 | هلال هتلی زتنک و ژ هزیوا م مس ید یازنم اتاوبا تولوا مدعلاک مالظرب
 | نورو لوس نبعیسوبف ارش غشت ندنغادنلق ترو تیزر

 ئاز لطف ندنغت داوا كولعصو غه یاب مازا ۲ هلی لوکس رز رژ
 هلا زلف قانضاو ف غاونا راداه اراد ازا همشخ عفا و هد اشا

 || تاعا غو قاغا نسوخ ناکدتناوخ .دلۈقره بزنابقز اکو بدن
 ۱ ارقا دغ ر اقولاوخاو ناکم لکی تعفخ هناا اهر شاو ةرتنف

 هام الد هد ل: هل اغوت ثاوشفلا عع اتن قن او ودرتتم

 | تل دبی دل سنا تخهمو ناب رشم دیهان ناک دن زانو تا شاخ

 | تولوا اکو باتز ةبنس نر بارم هوانا لکی هب باضتخا حال ||
 شال اک هغی قردناتخ تلود یاتتطعور هو قضا تاج

 زیاتناو ناراکتسدو تادخحا ةرخولیس هب ابناش ام مت شنت زو 0

 رو رغد وب هک یذب نوک یذب: یلیا تارا تزف هغ اتخ |
 | ج ترش بم قسد هنساغود ابرد هک یزو راذک هاو وشنغ# |



 لویقع دهن یی دزاب هلا ۳۳ ه دط تادرفم تاب اتش

 جارجتا )ی دیا هن اشن نوط الفر رور هک هلبا تبهولعو هیادزیابطا

 نبر کیچ فیاوط وک فنی یک كار عیدرهش (باوم
 رودوادا هرروم ام تونلوارارفا نرد ا اهرب رح یراخاوه طیور

 ردق هلن تسول بولوا دورو ناسزفرش نوا ایه تابش زشت هدنیقع
 ۱ مالسالا جش همد یکیا (هداز داماد تاو یدنلوا العا لاج زص

 للا صف هدار داماد نالوا مالعا ياا قیررط مآراو صن رادمو ۱

 هدنرخاویوالایباجو سرك یادزهوج ندر مصرع كدا ||
 هج دوس بودبمدقعضو مراز اب رخ نالوا ترخا تام پاب نیلوا

 تج و قا رعو, نود" و دنس .هراد ولد يکي لی دانک ۰ هدنتیعارو

 كنیدف دجاریغ وب ماش هیلارانتم هچر " ید)وا نيم اعلا پر

 ب بیش ناوفنع بودی روهط نددن کاپ بلص ۾ هدنٌعلضاق ةسورپ
 بویلیا بابطخ هیونام ز هلبل ام مولع نخ ینابا كئلوا هدنسانمآ

 هرکص ن هموم هرودو ما رڪ نیسردم كيس مظتنم هدا الخوا

 هن څس وزا هدیګراتچوا قرودو, یدیشلوا م اک داش هلیساضف هطاغ ۷
 هدیکیآ یللادو بوآوا مهقنم صنم شر اپ لو ات اھا ۱

 یو کیر لپ مور هدحوا شعلا و یلوطانا ردص هامزوط

 لا مود: رایکت هدنن |بعش ئیلا یدییشلوا لعسمیلاط

 شم هنت ابعت ی هنسنکس شفا زوبو لابقا هدا ها هندننیم ۱

 هلا ضعف هداداماد_ , بولوا لاما تیابهت سر لزم ها هیعالیسا ||
 هدنلاوشپ زوقط شتلا ,یدیسشلوا عقاو خم رات یک ىذا ||
 هدنس:هرخ الا یدا جب شع زوو تح ارتساهدنبوکر جنا بونلوا لزع |

 یس فوالایداجج ر شع زوپ بنویلیا تعفر لاک بسکهبا تشر یکب |
 لوچ رک هش و کس هدنفب اس لحم و التيم هیالدباو لع هدنفضتتم |

 . تماقا هدنس هناخ عقاو هد هجا دوس هدنرو نم زوردنچ بؤلوا اوزناو ||
 یدوجو روس ڪڪ ندننک ی وحو لو قيال هنس هدعاان تم |
 نوو رهام هدنادبا لع هیلاراشع, . یدلوا لیجا نام نهق دریتسدا |
 ردق هام شب ییرکب هدرودیکیا یدباردا هب دا هتسب اد دج هدیفبسوم ۱

 تزهجربحاص یدیشلوا ماعو ضاخ روما زاسقسو مانالا قم 1

 هرانوب یکی یدتبا دوهظ یراردب ند بلص نکبآی سض اق هسورپ یدچ ||
 نایقافتا یرالوازو رب چشم نکا هدنتموکح هسوریراردپ ید
 | حس ج سس



۰ 
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 درجا كهنااز اش یدیشغا مارح هواقن ا رھا رعماودو مارا

 ۱ ٣ لات ورو دشراررولا نیبو بجو تربغ ناسنلوا هدهاشم هدنتمدخ
 fe كن هیکام ةا م اپسودس هنس هلترپ كن هيلع تلود هلتفو تولوا یترهش

 | هلتلانانوزبیطو اقما ترازو هلغلوا نت نج هلوادر ف ذه هنسوضغب |

 لک ديت غ ام نجا ب اتسا یدنلیو اشور یجامتبا مچ
 هدازقعسا تولوالصم هيرب یدنفا النم دارم هدارد اما ذو لززعذم هلبا 1

 !هداز یدنفا نایلسو داشلد هلی همرکم هکم ءاضق خذ یقنفا النم ضیرش |
 ۱ وزغوط هک قا مدقا ندنوب یدلوادارمرب هلباهرونع هنیدم یدنفا ةللاذبع ۱

 | یاس هبا تدوع همالسلاب ا وعصمنوب امه ی اغود نالوا انکعارش

 لاو (اشاب جم دیعس قبساردص توف ) یدلواتبیهزادنارکآ هبهناسرت
 | هغی دلوا شوشملاح هلبا نوک انوکض رم كناشاب دم ی سار دص شعره
 لیس هدرکبارخ یرعرصفو تاغ ةبارهز ییاذ هدلوالا عج روشن ءاث

 کس ركب ندب نواه نازید ناکحاوخراک لار اشم ئدلؤا تادالا مداه

 زد هناضح 4 هب ر 7; نودياروپط ندیماص لتدنفا درو منم هک دىل |

 یزاردپ هل الخواورومأم نا یوتکم هدقداوارهکو فرخ نابم قراف هلا
 ی دی ٹلواروک ذم بوص مزاع ةقافزاب هلغملوا بنصذ یریفس هجا
 | ءاینس بویلبا بص اتم نارودو بارم عطق ج زدنلاب هرکص نادت دوغ

 ۱ لاح یدایاورومأم هدودخ عطق نکیآ هدنننهذار یرلت اکر اد نو

 | د دح ەن ر هطا هواسر هم هدنخم راتینا لیلا بولواروّشمیرارف ند هنسوب

 ! تمدخ ماما .یدیشلوادقوتمایذم بک که لیتر تب هیفارف هیتر د لاو
 | یدلبا تلزرنمزارخ ابا ییبقوت بصنعو تدوع هبهناتسا هدنشب یا هز اقل

 | كوالا اکهدنلاوشرکس ىلاو نییعت هرصع اج هدنمرحم یدب ىلا
 | اراک غلب لیانو نناغاخرتفد نما هذعب بونلیق ناکه لبا قلیان
 | جما معو لیجت قلا ده یبظعترادص «دنبخبرزوقط نللا بزاوا
 | ادم اررکم هدجواشثلا ی ذیسشملوا لب زتت من امارتفد بلظلاب هلی
 دل وا ار ابر دص یادخنکر رکن نکیآ هبساح ج سابا وا الت هلرع هدعبو

 | ءزکص ندان شب بولو مظعاردض نوک یزوقط نوا كمارطامرخ
 ۱ | لصو هرنصم تبل وت هدشن ام شن شت و لن هننصنم اخو لزرع
 شش ردا رود یرابصنمرباسو هندا هدننرخییا غ ,یدیشنلوا

 ]| فراصم هلا راشم . .ی.دلوا تلود غس لصاو یر قوف دنع ر
 ]یاهو بذار دق نج هلوا مزال هب انکو انادو ففاو هپ هیوزچآ



 نشر
 هیچ جی و

agهیت هجا جن  am 

 | یبطمو عار هترخنا تمس حاز ربمنالوا ېتاکرایج هج یدنلوا چرت ||
 | نادتاقت یداوا خال جم هاش داب د فطلرمظم یدنقا نسج ماما هلا 1

 | قوسو ورخ نادنادب هنابشا یسوزارباظ كنیدنفا هداز سد ردا لور

 نسب هد تن ز ورب ندتدمر ( مالسالا جش لرع )یدلبا جورعهیاع# |
 شضولشاو دانسنا ترشم ت دخ ه یدنفا ندلا للو نالوا تعم

 ۱ نرخ نادنفب دل وا .داعباو بیت ندندنسه دعا مپ ئش لر

 یدلوانوناسه "هدارایتماقا هد ەسۇر لد خاک رس وداو وذم ها

 | ههاكنااخالعم هاحوا یدنفا دچا هداز یدنفا کب نالوا مورررص اقام | 1

 تعلخ سابلا هنس هت الضاف هردو ثوعد لاطا قبولی رک تنم 1

 زا رم یرصهاشاب دوادا نک اما صعب ریت یدالیف نیس ی اض ۱ ۱

 ید یرالحرنکا كنکلنفجاش بیمار ندنوبامه كالماو مازدناو نهو
 ا نیماویرصقاشادوادهلتفرعماغاران*«بولوا ساهضرا ضیضحم |

 | یراتنماموهدازا جور یمعتیکلتفج اش بیا لبا یش ابماغا نیس هد ۳

 ادیودروکذعیراتو .ماقها نماد هدسیج وب هریو انب بوت هدافا |[
 هدرفص طساوا (تاهیجوت ضعب) رابدلوا مانا هاش داپ مال هلی عورشو
 قلش تون وا لش هنتلائا هرو لزرع اشا ر نیدلادعس رب رویسیلاو نامزد

 || او ناو اشا اهلا ضف ةدازانل هرازو ناداش هلاقلابا نامزفاشا كل ||

 ناز هاشنداب ات طلا نونم هلاک ناد تلا غاب اىب نو االق

 لومأم ندا دو نالوا یلن اغانیر نصب یا ارد یتنلوااا "

 هنغاط روفکبو لزرع هدرفصرخآ ب ویل واد وشم تم دخا هدنسهجرد ||
 هاش حوف وو ببطن لبا قلاغا اغا دمع ینا دخخک لوقا یدلواداورظم ||

 | لقب ) یدنلوا بي رطنو جفت ةرزوا یرلهارومسر عاجوا لاج با | ۱
 || ی افیتسسنا نادنبازرشیلچ اس جاغاهرق (فدرتشاذلوم اتار قو نو اه |
 ارس نوکیا تلوالا عیرنهشءانس هنعیدلوا نوعور نوبامه ۹ |

 الر لک دم رهش یذلوا نوکسم عبار نا هش نوچ یاد هما 1

 .دچ ناطلس کب امالتفهاشدا :هرزواتود مدقریسر ینوکی کیو

 نالوا: راظتا هار ور هتل ب اهاش مودقه دقم هبا فرق اب ۱

 لود هدینعع فلش دلوم ثأر بوزویپ «اکن راوارتسینل هد |

 ۱ ثرازویافبا )زاید و نم رع هش زاشکلد یارسو تکرط هلالاقاو|
 .لیضفن (نوبامه یاخود ندماو لوتناسا یضاق لرعو الان نچ ادع

 | هد هدنراد هژازول ع وفزم اشا نجلا دب نانلواربق هدالالاوحا
 ےک



Ell: 

 | څا ردبو عظعا ردص ( یهانن REET )یدلناتیدحا
 9 اکتساو بلجو باتو عج ورب نیش. دنچ نت انشا دمع بغار |

 زاده هسان هدافتساو تاتتحا ندتعاضاو فلت هزینک بتکیکیدلیا

 || تدنغبدلوا یرترطاخ عال غیا ب وورتبا لص لبس انار بن
 ۱ قعلوا نافرعو بذا نقلتو نارق بلغت هلاغطا لیس اناا

 ا ازشانکا اما ضوه دەعس وق بولنا نالوج هد تهد ورندندمر یر
 ۱ سافو هشبب برضو ساساعضو هدناباوا م رع وشا دلنااضرا یتاعصاو |

 | یرکسعیضاقلوطانآ(فارش الا بیقنو و طاناردص بصنو لزع)یدنلیق |
 || ضو هلی اقم بودا لک" یتدد یدنفا فزد نالوا هصاخ ابطا نو
 یتدهداز سارا نالوا فارشالاتیفنو لتكن مدا ربا هداراشادمش

 لپ وغ یدنفادیعس دم هدازازربم هشاقن قرشا تیطنمو لندیتول ره

 ]| دم احءزج نالوا یسادغ رز ظعازدص نر دصیابنفکنع)یدناوا ۱
 ۱ .نانلوب باکلا نشزو لاصفناو لزرع یالتترم ید هعفد وی دنا ||

 0 ۱ بولوا لاما هنیهر ردا هلا هع تم تمدخوایدنفادج فش اک هداژ اش |

 ا ¢ کم داد جا اییاج رج هرکذن كوبل ت دخل تنس ابر ناللوا لم

 || هفیلخرس بولوا یناث یجب وتکمو لوا یدنفا عیهاربا یباهرکذ نكخوکو ||
 0 دل (هتجال) یدلوا مرخ هلبا تالیحم وتکم ید یدلنفا نیما دج یی وتکم

 ]| ردص هبیدنفا هرج قباس قاش رزوا هو قندنلوا نایورکذ |

 ۱ تایورزتدعنره نلاصفنا ندندنسهفدوب بول وا ینهجوتلاک كما
 ۱ قفصم ینج هلوا ماکت هلا لزرع ترارم دهسا سا شاهاتقو ۱

 / ۱ ملم ییرتکنم بلق بورن هر وضخ ى پلا یوم ینفا ندننو دلوا
 ۱ یور هداشک هلیس الا كزوکز ومس توتر هداع فالخو تالت یابعوخ

 || تورمو فطل طوالع ید نیصنم قلیجناشن هقشب ندنکیدلیا تحرف
 ۱ مره چر یالتبم كېزکبنانلوا هیح وت قلیان مرقم نوک تر بوروی

 تو

 يش ةمزال قفلوا بالج “اخد یرط اخ كلا یوم هللا زج اغ

 یدناوا ماینتغاین اج رتو مارک ا اھ مغ قاو رادقم هلذلوا تّویع

 لح كنل نع یلس اکنو تو اخر كناغا ییطصم یبوبا یشاب خب هبج |
 یاب یج هب هعفد ج اف رو الجا هب لو باک هدنلیاوا رخ ارفض تواوا
 | تصنع هداز اغا یردق نالؤا اورم اک هلاتبغ) اغا رادمطس مویلا بولوا
 | اغا یدبع یداماد اشاب نسح هنغل اغارادمتسو ع رقت هلا روک ما
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 تکرح نوربهدر بولبربو مورض زا هاشاپمهازبارزو یسنلاو ||
 لا راشم ب ونلا هیت یملک ندنراتحو نیست ةفخ یاد |
 هلا یرکلاب ی راهش تو اش هل وقموا ب واوا لسصاو هم و رضا |

 | هنشیاقو) یدلیا لاسرا ی رافع وطقم سورو لاصیتسا بوروتک |
 ءلرک اس قونص هدنمرح روکذ م لاس ( فلاو هیامو نیعیسو سچ
 اناذ هلبا ملست هر ر ومآم هنضبفو دادعت هدنتلا هبق یرابچ اوم طسق رپ

 نزک چ وا بونلوا داجنا یترورضم نوناک كسوفن قوج یفاضرعو|| "
 فیطلت دابتعا مراکم ردص هللا هینس تان رشت بولوا عقاو رود هرکض

 ياشک لکشمو مالشالا جش ( تایقو ضعب ) یدتشوا داناو

 نیش ردم بولوا ود كن دنفا نیذلا یو نالوا ماعو ضا
 نانج ةضور نامارخ یدنفا دیشر یطصم ندا قابلا هتس هرمز
 ی د الم مح لا دبع هدار یدنفا لیلخ هرو مالس الا حشو یدلوااا

 یبقوتالاحو قباسرادرتفد یدلؤا اهب ناتسسیاربس مراع هد رتوب
 هروظ مکان ضرم نوک اقرب ید یدنفا كب نطصم هدزاشا یار نالوا ||

 دیلایوم یدلوا ییسم لا بسسس سم ینایس ناس رکو التب |
 تولوا راکسوه هرعش هلصاخح لیانو: رادربخ ندنال کو فراعم

 اص بقلم ین اقش یدیشلوا بینم ندیدنفایطق بب رق هرات افون

 ړع ناقتاو مېف نوک یار یوکو نافع نادیمراوس هکب هیلایموم
 ید لوا ور هتفات هرخا ن اجو وشس د نداد هغ دعذ قدنتقا ۱

 بولوا ینادنه عید ینان هدمالک كبسو ینامفصا بغار هدنارضا ے ||

 لا راعشاو تاباکح رداوتو ببترتهبب رغ عور یاد توجو هک دا
Eروظنم راب اک ب دا رب اسو یخ رات فاصوهلیطخ یربغندنکدلبابم وب  

 عساوو ب رشم یاب القا .یدیآ روهچچ ٌهلجا لوبقم ید یراعشاو

 یدبایراکفا ةصالخ ماج بل فا ثتراو یراک برطو ومل بهذا
 اضک افباسو ینا قش كر نایلس یداماد ینراع هت ایس نع هللازوات
 علخو نییعنو بصن ییفوتكيرکب رابتخاو ثااقشیدنفا ناقض ی اک

 | قر و در روهظ ) یدنلوا نزن یرللامتسا تماق هلا یهاشداب

 معفصو ملظم اللا غ تفانک اوه یور ینوکی علیا نوا كمار طا مرح

 روېظ هلانونقار ظبهاکا:بولوا مملدمو هربت هللا کس كاکطصا راهت
 ماج هدلاو و یءاج نا طلس بوبلیا روعش بلس ندنان هفاکو
 | ترذق راهظا هلباذوفن هبدیسج لک ایهواو تباصا هقعاص هت رهام
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 ۳ ادننوف 8 كفراعملیب ردي رلعت فرا عبط هداز تدب یکیاو بو دیآ

 j »ت هلو یدمشدزخ نسحنراډ هریعس هلا هلاخ كح: یراتا ر دق لوا |

 ۱ والت ی لضف ناکا رض یا رب ,انضحت نکیآ لوقن پاپا

 صو کت راب ر هش م دنسهرخ هدعملاید (. هراس میاقوو خاخا هرشب
 ىب ام مودق یبارمسلجاس جاغا هرق + دنن: . راک دزوررن عنض یاشاعت |
 جرات  رایډروپپ رکا روز *ناکراهجن تاهزتنم یامرف كشر هلنرامو را
 | چیم اشاب دمت رادملس زو نالوا میقم هدنداعس هناتسا هدروکذ م
 | یهوکحرقم اشاپ طصم كخوکححرتزو یبهوتو هی هات وکنالوا

 | تب ناو اب یسرکاش 3 دم رؤ هدار نسو هب هزوم نالوا

 ارایدلوا نواه رها لنت هلبا تکزخ رز دزیو نو هنعبرع نکات
 .تاطلس هحاص بوتلوا بصن یلوق قابلضاناغایدبع ندزلیشابیجویف
 ضربق هیوزادغب ییاضحو لافتتسا ان ل نیما ابن لالو یادم

 لدنك با نزاظن نوک ذم عماجو .؛لاسرا هفرطوا با ینالصح ||
 نداغا رهاط یتیلون هیفوصایا یدنلوا..لاجما یدنفا بفسوب قبا

 یمنی برن _ عقد هنج شلیک و مظعاردبصو 27
 . ضیزفن هب یدنفا ناعکیسیت اکو لبرلبجویم مظعا ردصیخد

 شید  .دنبناکز ام ك وط نادباتافو یدنفا نجرا دبع نيهان هرادص

 دودا اکتشاهنیپو اها ن داشاب دغ وزو :یسلاوهنسّوب | اعیاس یدنلوا

 زواج یوفع جرد یناردعتو لاظم یدینملواالجاهزسرومفر ترازو
 عوضؤم ىي هدز تکالفرس ابو نل واه ازا لبا اضم اضف رما ءان هکیدلنا |

 دول ېن نجا وا بولطم نید "یدنلیف قّداو یلعا هکر ۱

 ق افاو . دارا ندیببح زیو هدوبو نیطنط بق نالوا, توکو ناوم

 داو رایتخاو نسمیس «دوو,نادفب یدلوا دارمرم هلا یغلهدوبو |

 ةثب رب یلعواو لوزعم ندنغیدلوازاکشایغیدلو ار ریز و راغ ندتمدخ |

 ۱ یدک یبیتوا كند اید (یعضصا دیع كيربت )یدلوا لوصقه |

 | تاجا هاه اش نیا د لبن بو ا تیعج نامه یاس تان اکرا |
 ۱ یدنفا یلعیپما هب ړا (هریانت ثداوجووچ نیما لرع) راب دلو ا ت رغم ةه و

 | ندویدنلو ل و هنبراغا نط صم یهصاخو لرعنینهروصف ضب ||
 عازن هام ياا یا bl ::ییطصمیزاص نالوا یی و مون زا:مدقا 1

 ۱ | ید انس تب هرخآ اجهدح او جارخ ا ندرهشیهجلاد اشم هلبعوفو لادجو |

 |مدرضرا eh یادش جهاد تیلور ناکرا ۱
 سنام م اک ےہ وچ: چھ > <

 یمبلاو

 تن تا

 دس هت

e 

 درج
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 ه هن اتساوقلنو دخاندالعنال وایرص اعم ی ولعهلم لا ها هیلصا * وفا |

 نالیصح ندنتس هدافالاراد هلا تاشتا هر قدنفا لیلخ هرو ت واک ۱

 لبا هتمزالم ندنز هداعا تم دخ: توبلنا یف قرت ۲ تسکح یسشاتس ۱

 قاقحهالابهدناهاعفاو هدنحراترنوا ر رول كبت :لماشی عدرا تناقلاو

 ههیلا راشم لضاف یراداتسا " یدیشلوا لئامادوسحم هلینوز دردم ||
 بولوا  داناورومعم للاما دش نارو اخه مجو و و . داماد

 مارک هلیشاضف غار الا تادرتفف هدنح رات قرفزوبو لاما اتم |

 هرکص ندکحدتا ٹموکحرالا سفن هدراندوا هنسر یدنیشخاوا
 یرمغح تهذم نالوا یرادقتعم كنفلخ نارنا بودا تدوع هه انا

| 

 نومأم هرااضم ER دروب اشاب 9 دری ۳ |

 با تلصم یاضښنا . یدیاراشغا ناسا یمن یب ااو لشفو
 للازوب بولوا تحنرف لبان هلا یلوطانا ترادصو ثدوع هتد اعس ناتا ||

 یلغوا نو کرم تونلوا لرع هرکضندهام شد تالغ قرنا فقع

 ع نمصم شمیندغتنج یدنفآ هلا دبع ید e كنید عاهخزونو

 1 عش داش: هلا لامس دصرع هبلاراسش رد زاتافو نا یزادزع جا

 بولو تارامالا یوقا نم هناضفورع تانغ تاقیفدت نالوا یر کوا کنم |
 دج زوام هنت زوبتچ كبو: لة دت قرتشلاناونعا
 یشادایشجت نالوا هدقیلعت طخ و یتس هنض وتضع لاسر راد مالک فو

 ا ام او ین دلیلختو لص ياش عزا

 نسمات هلبا صنم كبت السو + .لامکا یهدانعم* هرود كز ةد |

  ثدنداعن جن تا هلیدصق الازا للکفاو همش نالوا ند اخ هدنص تلاش
 || ءاس هنکندلنا سالا هاشزداب یت رار وضح كنس لها یافت اقرب |

 | هدیولسالا فلت کش خاوه ثویلوا ا ناریند ون قوا

 1 ی ایت دانگ بوی دشفزان ی

 || نافرعوعدانز خدق هلبا نانناراو نامزا رارعا هدنراتیس ناهنافتصو

 | هبا ینا مور ترادط هدنضهنسس یکیا شو, لورم دن رات شبا
 | هترادص دننمو نکن هدنی؛لنفلا فولوا » لوا لزهرس لتصاو |
 | یدیارلشلوا, من الا یفمو مالسالا جش هدنخ زات نكت! شعلاو ةا

 ۱ »نفس رابتخا ه.دنلناوا«دعولایدو تماقا یایروب طاس هدشارتسلحاس |

 || یرزکم دنفل . لات لاقتنا ماع وف ماع تو. فلنا تر |

Ala 
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 ]اونا هیاغآ لع ینیدلوا بلاظ هنما لا هلیعضلامر ادقمرباغادمحم یدنهم
 دعاق هروک ذمبلاطهلکعا اباوع اتماندل وب هلبا لامر ادقمواهدعدنلوا

۱ 
 | نکیشلوا بلاج هنتیسیل اهاهکلوا والا طض ینامفصاو بلاع ه دلاح

 هرزواندفرطرهیما دعا بولواهریخیرادنقا مشچو هرت ین بک ک
 بولکهدادغب هدعبو هصزاق هعفدرن قرهحافو موزه ینرکسعو موه

 جرهنابنارباتلود یدیشُعا اجرتزهاظموتناعاو اجلا هفیلعتاود
 | نخب دلوا سابهدنناعا ندنخیدلوا یراهاش لقتسم بولوا هرزوا جرمو
 یسبلا اودادغب قعل وا هدعاسمهن ولطم ندنف رطدادعنو افلا تل اودنارب دم

 نددادفب سفنوندنسبل اهاناتس درک ب ونلوا اهن اوری رح هیاشابنالسرزو
 دیمور هلی توطو تامهم بولیشوف مدارفاو هنیعمندنس هقیاط ناب عو
 لداجت "بان لاعشاو ۰ لباقتهلپ رکښع م رکدنز بو دبا هجوت هنیرافرط
 | مویلابولوا مدمنمیسیژکا لرکسع الو هدننیعمو مزهنم یخدهعفدوبو
 | هج*یلارفایسوورب . یدنلوار ابخا هتلودفرظ یکیدلیارارفهدنرافرط سو لفت
 | کیا بو دیا هشراهم هلیارخاامهدحاو هش وانم ورب ندن دهرب هلباولو عمو
 | ندنفیدلوار ومانهبا نعت باسنک او رطضمو رج اعن.دنس هعفادمتلود
 ه دن ددص تر اجترومآ مظنتو تس انه بنسکه لبا هيلع تلود یکه زب اس لوډ

 یبلطملوص> و لاسرا همان ات هرادم تفوطع رابردهعفدجاقرب بولوا

 ۱ ب ولو هدازا ندتموکح هغ دعدلنا ماعا نس هیف رع تله هداراز ربع تربو

۱ 

 .مالسالا جش توف ) یدنلوا بی رطن هل روم هورف سابلا هدیبظعا
 لولحو بیش شپج موعههیلا راشم ( یدنفا هنلادبع فاصو قبا |

 ]| رخ ازاد میلست قرع رد هدنلیاوا هدعقلا یذوب نشا هبا بیرال لجا |
 || یس هیرت اشان سوایسوادا هدنعماج دم ناطلس یرازامن یو دبا بیغ

 ]| ارجا نبقلتو نفد ةمزال ه دنساذح یدنفالیلخ هرقیداتسا هدنفازطا
 | بولوا ندنلسن یی دلادجب جش ن کم هدراصقناهیلار اشم هجرت یدنلوا

r amaی  

 | افوراغو «دیافویودجو عقنهب یربم هل سوب بونلوا مالا هرزوا یزیم
 || باتبسکی چ ردتهرکصندهاشردان بولواندنسهغباط ناغفا یدلوا

 _ الركاب و دیاتمواقم هلا نارا ناناخر باسو ع یکدنز نالوایضراعءو تو قو

 || ناویدبولوا نیرق هلوصح ربحیماجر هلکتالاهتبا فک عفر هدننیط
  ]أرباسو تبث تروص هن زاجت نحل صع هرزوا هجو یفیدلوا دیقف هدنلق
 _ | قنوردترادصلیمور " یدلریو تصخر هتدشدما تنراجتیکراتلود

 || ردضروضحو بب رقت هنردص لبا مو ریدنفآناعع هداز یدنفازکیوا
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 هازا لایعودالوا تیرمسحو نالا هما تب رعد ھور ن دت ذمز بوبا تشاشبو |
 | نادنشوداش هل رتافلعتمو یارظا ید كند نالوا ناغفو !*هدنامد
 لی موراقباس هاب هوا نام ناناخربض در کس یلاوح یزالاوا
 ات اشو دنفاالنمن امه دا زێر نالو | یناطاس لو مازىرى باا ۱

 اما یلهدازیجالنمو ید ملا دبع هدازینص ساک مد
 صرعو قالطا هلبساصتفا عاطعاهحرعا نالوا رودص فا يفر

 یی نوآ كلاوش(تاهجبوت ع وقو)یدنلوا قارفا ندترخ انکا ۱
 باب لاجتر بواوا مقاوتاهج وت هرزوا هیلع تطال نبرد تذاع نوک |
 یدنفا نامغت هلنا ناماز فدو ناسدکحا فرش اشا ناراذزفدوا

 | رایدلنا تالاب ترسمو طاسنا لاک یدنفافس و هاو وتو

 | هناشرو هبحوت هکب لع مشاه ی او هر یدنقاقوع اعشاب

 | یوظاا یدنیلوا اقا هنن رافرصتم یرلتناما هپ راو حبطمو هنا ضو |

 ن٢4 یکلیج لب اقمواناو هب یدنفا دجا یردارب هداز نتسگیس هبساحم

 | یکلیج هب ےساح نیم نحو هیحوت اا دنا مدا ام راص یردارپ

 هر یزرف اهللادعقب انس ر قیاک قرع a توتلوا اقبا هتفب اس قرصتم

 | تیار هداز اشا مهارا باک رایی :هب ی دفا عاح ین اہک هاش

 | تان وقوم هکبنالس هدا زااتشاب یکی یس بسا هیر " هکب لیعافما
 بطانم رانو هبیدنفا نیسحقا ی هیلام | هبىډنفا لالخ ىبسا ی زاب |
 | مورح ندبصتم بونلوا هیج وت هفافضسا فابرا جدت تنم دباتاود ا
 یدلوا . لزا وهقاضم هتسراو یسهج و: لاذب هناهاشیاناطع هریناوا |
 لاتو  هبحوت اددحهیاغا دومین !دنهک لوف یلاغایرصکیو |

 | یسادنفک شاپ هللا دبع یغلاعا هیت" بوتلو يتو هیعبتهتخاطووتکت |
 ت 0 وا هبحوت كاذکهیاغادح هداز اغا یزد یفلاغاراریطسا .دیاغادجا

 یدنلوا اشارافلشات ی بعلو ن وطو ی هبجو شالو قاش ابا
 یلانا با مود بزلوا عهاو ةدروب زم موب ځد نتاجوت:ماظع یارزو |
 كره هنباسو * .هیاشاندمحرزو خاس كالس + هاش هرج رنو

 تالاباییانم توناوا هیچ و هباش اباد مخ زو دار نسال رق اطا سا

 یو با بازکنی و مالغعئارازو نالو یافت او او وا ا
 | یسادهک ن اظل م دا ندو ناما لک رک ن ایل د دار وا |

 هلا وادا روك هفطاقم رق هاو - یدیشهلوا ماهیان 1

 | ید دشا مت فال لباف ماتعو نلرو ىر تام ىدا لام

۱ 



 ۳ نفت دلوآ شوشم یلاحو عودت دا ناو تب کا یک و

 دنس هناهاش فظل یوق رح هلی هدهاشم نیعلایارراثدتج رهرابرهش
 | قل هج اوخو رداص یرما نوسنلوا لاوس یلطم بو روک راوازشا!
 | بولوارهاظندنلاح بسح یفح هلو ارطاخ ا بیطم هل تاک ابج هو
 یدنلیف ل امالایضقم هلا یتاکرابح هحو لاغ دا هباکحاوخ ید رط

 هرزوا نیش مسرو نیرید تداع یتوک ی شب نوا كفش ناضمر

 ]هو یامهیارس ولغجواو لاحرواتعو ارزو نالک مزال یزاروضع
 ]| هافشهدیسوب ی هیکلا لضفا اهسبال ىلع دف رش هفرخو باتشو مزع ||

 یس هنس تر د ست زویکب وشا ( ناطلس هاش تدالو )رایدلباباذا ||

 ندهاشنمش تش ترک ات : بلض یسدشک نیننآ یعشب نوا تتناضفر ح

 تشرو دوحو طافع یازا بز ن اع تعصعرتدرو باتا هوکرب

 رخ یفیدلوا دیعست هل_يعنا ناظلش هاش تولوا دوهش ی

 هیلاراتفو لاصبا هنف رطظعا ردضیماا هداعسلاراذ قوا تب تم

 ER راشم یاغایر هوا راها ىنا داش و رورس عاوتان دنفرط
 یسادرفو لاجتا سر یانفن هبا لارج رزوضق الب نیاناطق نالوا
 رهتیوکی هکتا كف رشدیعو تعاشا دف اک او فارظات تنور تدالو

 ]| موتر تا اوت راتداتا تردایح ذکر ادت داو لع بؤت رسا نما

 || كغرو سر قاوساو نک ادو قاف زو تون ةد ولحن دبع قائ
 3 عتاوموکانا عقاوهدنوپابهیارمم هلنعف ندنراکدلبان رب داخ یامرخ
 1 کت ر یاه ءژیواو راکتو فن رپ برف خفازاو بو تر

 بوب زاکو ز افضنیعا شن الخ هلبا كاد یزو درز زباتس و لر

 رطاوخ هد اشک لا زاسو زوس فرط فرط ناکدن زات غوا نزا
 وون یرلامو ابتا رح "هدیسر اود“ هدودعع می بولوا نالاع

 یناباافصو قّوذ هک" رب بها وهو ول بارا ناللواتضو
 اطلس رلیدلولاب وک هلبلاقح ییاشخا روش ربا ی ژان فضا ندنز |

 تنم نیز ۳ نت تنر ا دار ۲
 رس سما
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 هیلار اشمیدلیا رارقلارادمنهنکیا یبسیلاوبلح و راک زوررازما لتس ایس

 | فراعم فلت قم هلبا تافتلاو شزاون هصح رهو فصتم هلا ح لاک
 یربخ یتوف كلا راشم ( هبی نغ) یدیاروقو روتسدریامزآ راکوانشا |
 میم مویلاو یسادنفگ یظعا ردص اقپاس مدقم ندلو !عیاش هدجراخ
 مدنفا هدیه لالخ بوزاو هننرابزیظعا ردص یدنقا کب نالوا نما
 هرورضلاب والم سان داحاهدنرب نا ودوقلوا نیبما ج  هرلندبا هنرزارحا

 تلود بولک نازک هسفن هلییسح تی رشب كعا تمدخ تادم باکنرا ||
 .اععاو مظعا ردص هدک دید ردرهاط ییبدلوا نیش بح وم ید هی هیلع ۱

 راحانوتادتا هظحاالمو رکو بهیرلنوب هدرمغبدلوا سر زب ی رد هوا
 ینابرا هعیفر بص انمو یناعکا تمهولع كدلبا تب رع راتخا هلترازو

 ليم هن رازو رس نمسا یطوقس هتلذ صضیضح ندتعفر جوا هقیفطایف
 یداکیربخ قافو یدعشكنبسا ردصیسیلاو بلح هسیاراو زکبخرو
 نردیادهعن هک یسلاو بلح هلنرازویرسواجر ن درمهاشدابولتءارک
 زان زاتسد هدناب قفل وا ناسحا ترازوو اسخر هنن اد هدنرک دید

 هنصب «لریدتیشم رب زوو هدافا هال اعدام نوکوا بواوااعدتساو ||
 هلیماصن | یلدا بلحو توعد هب وکهبلا یوم یدنفا بونلوا هدعاسم

 ,لالحا نیررق هلیسوب ب ونايف ترازو هورف سابلا هنو افعسا شود |
 هرکص ند هرواحتوب یدلبا لاق هکب مهاربالی وط یتاما طم نالوا ||
 هیج وت هکب مه اربا لصفنم ندنغل ادضنک یبظع تر ادصی اما حطم

 هلبساضتقا تیدوبهردندراکرور باغ ییاکترا ضقانت قعر دو یسهاوا ||
 بتا زارحایخد هسا اوسلا ىلع هد بلع تاود تامدخ یلعاو یتدا

 نود ندن را هبنر بوک هنلوا تمرح هنزل هیلضا هیر كرلندیا یمطع
 یکح هیعا تاذمو ناوه ثاربا هنب ردیلصا تار اتعا یرلعل و هدنامدخ

 هدکب یطصم هدازاشاب یار( لواقشرادزنفد بصنو لزع ) ردرهاظ
 هبط لک هدنفح ءان هنفیدلوار ویصلاردص لوماهروما راداو هذ رج
 هذنس هجرد لومأم یدبشلوا ین اما هنیهر زب اح هباقارادزفد و ینازرا
 طبخ دزمه رب یتالیصح یربم بویلوا اعور تم دخ ندهیلا یوم

 هدنس هلاخو لع هدنابعش طساوا هلغلوا لتحت هیلکلاب فسا روماو للخو ۱
 بسا باکلا نشر ید هعف د وب قل راد زفد ساب و هدارا یماقا

 یسیجموتکم راد رتفد (بینذن ) یدلوا هدادراف هدیدنفا یدبع

 هب اشم یس ادصوقراندسب دیلقا طخ یدوجو بولوا ندنس اقلخ



 ر ابضف اف بهای ی دارم دا كارادن یی

 1 هاچ هیلف نوای ور صوصخ ضب :انغانلعیجاو دلو .یدلوا ||

 ۱ | ور ادو نم اتا چپ

 ات و بتا وه یوا نیک نیل تم
 ۱ یرالتسو اضرا یرلتاد:فولوا تورقن 4 یی یراق دلوا نویز

 ۱ هلیس اطا غلبمرفاو ندیرادجاتف ر شلاح او قرط هرزوا«قملوا الخا

 | اش هلا دع دیبلا قسازدص توف)یدنلوا اغتنا رنکب اوٹوزفو رجا
 ۱ چناب .هداّنهشلا بلخ نالوا لابا سرك يلا راشغ ( ذبح لاو ||

 | هینف كاغ ها لجادایدنت یرع قسابورسا تیاعو هدامنرس هبیرایو ۱

 | كناشاپ نسح یرازفزیزو نلکو کرک د بلا راشم هجرت .یدلوا هداستفا
 قلزوشمسو بنام تیلباق لیصحت هلبا نامز روح تولوا یودخم
 ۳ تویلبا بصافم هم دقم دیهع هلا قاشا یوفو

 | م دنع رج یمن سو لاو .دادعتسا ماج دن زار ط ها لاک ٍ

 "|| هدیشن تن زوم هناماذخ مج ضمبو دازفراوس تا هباقلروخ ارم
 1 هلرازو ما« دنس هما نکس لا یدیشلوا .دارتسم یرابتعا )

 ۱ | ءدنسهدمقلایذزوط لا هلاحا هنس هدهع هناکام هحورب قلاب سیربف ۱

 ابو نکیننل آهنی هفر با یریم شورغ :كت یرکی زوب یونس ||
 1 بولوا راکماکهلیساقبا هزم یارک هشت هب هظحالم صعب هدنزورم )

 ربخوت هلتوا دصو رب رقت یجاوتبا مشچ هلبایصنم ییدیا ءدنلوالا غیر شا

 3 ۱ یدیشما وا ار کذتندنف هرطیساغاهداعسلار دال وایدننسمیسمل وا

 : ]| هنفزط ةيفخ ندنکیذلکلالمو روتف هنویامه عبط ندنبصن مانشمعاق

 1 | وضو لحزب یاعلا هیات هی مدا نواشب بونلوا لاسرا یدصخ

 | || باص ه دن وباله روضح ننوک یی نوا كنابعش شعلاو
 ۱ هرتمارتپو . ندرت ها نویپاضهیمم بولوا لوئمومایق

 رادو هنننت جوایدنلوا عیفر : یراستعاوربق هلا روعم هو هتخود
 .مانا یامرفراک لر هیلبا فو هسا هح جما قلاع هفاکءدنلاکو دنن

 وا شمل | بولوا یاو دوارآ تس لی ةضرا قنامروتفوبادتماو

 REED رع ند زادص ین وک ی کیا نر ا
 ننسج اراک داندوتفترو نهان ممط یی ادا



CRE aR ته که 

Eزی هنب رب ناتو ته يا وذو  

 بنت رجب نح وب J زج یفیدوا ی غا و

 سارا یا تاسف ءار ۳

 مپ ف ون ۳ هلن خیانت فب زشت ۱

 الجانب ت اسب هر شب i رخال قداج ۱

 | ۍاشامتوا

 sR 8 نت نو

 هرفاو قيرافت ندنفرط مانقمالاو رودص ؛دایقح هفت ذنتعطا لات |
Eو ساقا :هماشخاو ماعا یتدوبع مرات : هرهاز زهاوخو |  

Eشدروب ماشحاو غ مامز تفطع هن رلاسا نم یاژح هآتارادو |  

 ه ددو نالوا یصنم انشاب لع زیرو نلوتشر ( نيدو ظفاسح تؤ

 توما وداد سف کم رس قبادو توف هلبس یعس»لحا لولح

۱ 
۳ 

 ددتفم هب هطقاحم تمدخ اشاب ر لعد داراتشاب دمخاو ارتساو نابت | ۱

 یشیتسح هلی یغلظفاح نیدو ندنفیدلوا _یظننم هی ناهاش تفطاعو ||
 یتکیا نوا كبجر رهش ( هراس تاثداوخو هرص جارخا ) یدلوا |
 نژیامه رص نالکحهللوا ۰ لاصرا مرح یارقف لاسر نوک |

 یدنلوا .لاسرا هلح هلباغالیلخ قیاس یشان یاس و نانلوا بضناننا
 دون لیلعورم یدنفا یا و وب ها

 یدل وا نعتع اتا تخ هرونم ةندمو جن تمرین ۱

 هنفیدلوا لفاع ندایردروما اشا طصمرزو نالوا ینآدوق ابرد |

kt ie ۱دا _ت نییعت هنس هظفاح موم ا مس ۰ جم . 

 ۱ لقوا هنلاوما ضعف نوا قوا اداهثس رلثناد یس ه هرنکنولد بولقا |
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 اک استر با شاتاختفد تاما ون انشا و هیجوتهب دضا كب قلم

 نون نارحارابع لارا نادیلف نا آیدا هی دنع قباس ۱

 ]| ةودخ یامتنمو . لاسعتنا هنر وصق ضعب ید كنیدنقا | میهازب|یشهفیلج
 | هقرد هماایعومیدنفا یدنلوالاسراابقنم هنسهعلع هکیهبغفا و دهن و

 | قارا درتعد كر دیکو لاح بهیعزاسرونه امویفاموب هلباقیفوتلعشم ۱
 | دوم هلرازو م دق هنس جوا کیا ندننفوو یتلادنفک ترادصو ||

 | هداز اشاپ ناقع کرس ( نیا وب یادهک بضن.):یدیشنوا لاتما
 | هدنصانمصهبو.رادرهب هلی بنر هدناخدوم رود قططم
 ئور هداتناّوبیدینلوا رادم هنترورض لدی رانو تشک

 ]| هدناخ رایج یکش هلا مو دق هلو اتتسا ند هنرداو موم ندیصنم

 | ناجنآیرقفو بایطضا لاک بولوا  .موبف تیانج رظتنح اونو كل
 | تدم هدنفح هلغلرا مولعم هه اسلاع ءاشداب نالوا یردب كتتطلس

 | راب وق بونلوا عفر یاری مریم هبتر نالواهدنززواو ننازراهاهایش
 ۱ | تانا هلو قىد باسا تولوا قاما لالا سر لیات هلیغلا دمت ء
 1 هلغلوا قابامجترضح هدر دصناسجا یناماسوتورتمزاولوازنم

 | یبکیوینب هدیدم تدمو رام بایهر ندسالفا دف د هلم لايق

 | تراروعفر)ێدلوا یا هدنعحقیاصنو ترورض

 ادي وزياد هنس وب (هریاس میاذوو بچاؤم حارخاو هتسوپ لاو |
 ۱ انا یت راو دلوا زارب ندلطوروحو یوکشب ت یسیلاها هنسو نداشات

 | یدلوا لوذخ هلتمافا هدومسرو ترازومفرو لوزعمند ةنسوب ها

 ۲ ی ۶! زد ص هینس تاضرش ندبا دورا وفرت هلزاب رهش ترضح
 اب زهشتزبطح رادنطس ..یدلبا خاهتباو طاسدنا * دابمر کس

 قارادیلس انا دجا ظفاح ناتنلوپ ه دنتحم نونلیف : نوح یرسکنم

 یر معدل ناپ دا ناب یدلوا رو ظنم لب دنلب هاچ ۱

 ندنخودم هلوت هراح یرعغ ندرارف بویلباساسحاموفرمیب رلکح هنلبا

 سس سس سس
 ۱۳ تست

 لاس

 ۱ حارخا یرابجاوه طد قرن كنيلاغ « :|کح)د نامرالم هدروبرف ځوان

 | ادهن رخ دفع رود بوناوا , جازداهنامانایمه كرارومام هنضبفو

 | بل ات زان نالوا داتعمو روعه ناد اکو لم ۶دا رخاخخ راد

 أ سا فا ززابهش نالوا انما یکی نیس نالوا ایک ریش هل اھت

 || تخرد عضو هی نرم ندتماقا تدمربب وڪکون :هنفرطهناسا كوپ |
 ۱ .لوصولا یدل بو دیآ تع رع ناکس كرم تی وم ندناو تاقا



 طاواو «داغا نان دوبی اسان درایو 0

 نالوب عوفو هلیسایقشا نان عهدنفلجاحربم ضوصخ او : اعسنانع ۱

 نسیم حر

۱۳۹۱ 

 ماناهاشداب ما ارکارظح ها مایفهنماقم یدنف اهدازلایصو ماتیخ رح

 نج هنادو تب رع یالتبه هدرالحریاسو هد ها ەچ زو ب یدلوا |
 || دمحم یرهشیکی یتننجهرکدنهیلامو یسادنهآ هتنززخ عباس نالواتعسق

 رهظم یدنفا یدیج یسالنهرادکساو یدنقا مشاهدشو .یدنفا |
 یتنلاو یا مور " یدنلوا قالطا ندرب یجواو قاذشاو وف ||

 ردص فرط بونلوارابخا یفیدلوا هدیسر هلوناتسا برق هدعب و ||
 اش ابو رضح ام لواتتبونلیق هداماكلکع هدنرصقاش ایدواد ندیمظع# |

 یارس هرکص ندمارکاهبابسا نی رمو ؛لروکاعهر بوک هکسوبق |

 اشاب هللادبع يبهتحرزو یسیلاو رکی راد "یدلنا رقم ی یناطلس

 نداد هطلخم ندنعندم هلوت نامرد هتدرد تواوآ هتسخ ناوک اقرب

 سلاو ساویس رکبراد تالاا یدلبا ترخآتسراتخاو تغارف

 یسهدوبو لیایکی قلاب ساویسو هاش اب هلا طیف رژو«داز یل هراز

 || هبلاراشمیافوئم_یدنلواهبجوت هلا قلناری مریم هکب دجآ«داررابچ نالوا
 هدنبفع دشر ع ولب بو دیا روهظ ندهبصقمان كفر چ ندرکیرابد لاعا
 هنارزوو ناشعافترابسکح هدنرارقس نارباهنالیم هلوزتو بوکر
 نایناربا عماسم زادناهلواو عاج ت بص كلر دیک ت ودیایغلاغاشاب دنوآ

 ناک رخو تعفر دب زم بلج هلبا قاناربمربم هدلالخوا بولوا

 ؟دیسریلدع تنص «دراتلابآ ی دلوا نلاو یدیشلوا ترازو هیتر لبات

 یرغ ندنفیدلوا ییعمرب شلوا ناتساد هدرالد اذه اتعوب یلایسهبراحم ||
 بولوا روهفمو لصاتسم یسادعاو روصتم یساول هسراو هل
 تاک ییدلبا فینص والم از سرو روهر یتدندنداو قر اده

 هدراتکلم ښی دراوو رو مشیطخ تدوج بواواربتعم لی هذن برا
 نهاطیکج هیلنا تداهش هنطخ نسح یراثآ نالوا روم هلبا طخ لج

 یارندش رادژفدو لواقش رادزنفدب ترازوناسحا ) ردروتسهرعوآ

 دجا جاا نالوا لواقش رادزفد هعفدجوا ( ك نطضم هدازاشاب

 | لدع تاراماو دادسودشزلباخت نالوارادیدب هدالاسهیصات كنبدنفا

 لوالایداج تورو دادعتسا توق هنساوا عارح ترازو دادو

 بزرب هلترازو تقبرز تعلخ یلامتسا شودو نوعد هن وق هدشاغ

 هداز اشا یار یتما رافد بذر بصنع قلرادنفد بوئلیف تازو
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 یدنلیفینداو یتا هاکر ذک دیلخ بولک یر هعوطقم سورو ازچا

 یافت کلا دیع(تاهج وتضعبو لوا روخاربم ینادوبفرکذ |

 | عادل ب بولوا مت تب یا یخ
% 

 هبا هبسساجم شاب یدنفا ینوع بونلوا رییس هپ هطاهچزوب هلبا قب رط
 | زاسان تی زاس او هلا یکلیج هبساسح نیمرح ی دنفا نوو رارفا رم
 || كرم هتخن هدانهب رع دقن یدنفا لیلخ یرظان ها رض یدلوا
 . ]| تاقبلا دز كجم یرابتعانیط بز بليا لر هبیربم بناج نتماصو قطانو
 . | اما یاوصخ لبا هبراطن خم یدنفا قدس نالوا یرادجا |
 - ]| يدلوا ینارماکنکره *داهناب بدمع ین راد یتس تن انس هبا ناما هناسرتو |
 ]| ويا غ یفطافارهاطنالوا قوفت نادیمو راتکی هددنبسو داد نق |
 | هل ابی وق ویو هفوصاپا هاب هنکیدلیا قلعنو ضاصتخ بیک
 | هبراثهچاوه تدورو امرمس لولسح يدلبا قلتو دوت لاببقا ےن
 | توپامهیارسم هدد رهو شاو لصاحانغنسا ندج ع|هریارهلح اس

 ۱ .یع ع وشاب درج ( ماظع یار رو تامج وت )یدل وا لداعرا ںی ہاکی *

 || داماشرابد كيا شاپ نا نالوانامماکه ترازو مدقآ ندنوپ بولوا |
 : | فوقو هدیز ندرسخا هنروما كيلا وج واو یماقا هليا نامز لواطت ۱

 ]| هلیماعضنانلج مریم درو ڪڪ دمر هش ندنفیدلوا ترش هبا عالطاو
 | یلاباهقر هیاشاپ دمحم تلبریزو لسو ضب وغتو هلاحاهنفرطیلابا ماش ۱

 یلقواگدیدج جاحریم هی ی لاباسلبارطیقاخوبش ابهدرجب بونلبق ضیوعت
 | اش اب نیسج داهل درو یسیلاومقر راقب اتش و تیانع ینربمرهم بترا کب دم

 توفوثداوحضع)یدلوا ترمسویداشلاک نّرتسدهلغاصسنیدیا اږ
 1 ما بیو کات رج ٠ه دنساضقالوبناتس (اشابهلادبع یب هت

 || دبس قدم كيبقا بهار داش الو وه نان
 س

 سج

E 7 

 3دی
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 سر دم ناما نمةهر دعا بولوا عروعسمندهبلار اشم یافوتم دلو |
 مالک هدق دلول یسیطاق هکم كز دیک و نسغنتم هلیع) هجا وخ یارسنو |
 ملساو  تافواهدهبەک هرزوا ر رم لا وتم بولوا ئشالت بیشی شاک ||
 فالج ( رراسو قشوو ماف ورف ندیشوپ حنت )یدلیا .تایخ تنم |
 هداجو دیلقتهتاود یامظع قانصا نیعشتیو نشتیرقرادق د كبو شات ||
 یرع ندنز دلتا دیدنات و مودع یزابتماو قرفهیلکلا هلبارخاف بوثو ||

 انکا هرخاف ساشا باسو مقاقو نشو نالوا ضتخ هزلندیا هیتر زارنا |
 هاب. اجا هنعتضا هسبمدو لبح عاوفاهدنزاتشو عب هیوا |

 هرلنابلوا رجزبمو دح یمن هللا هسدلا يدق راکدمب اف ہرا لوقو |
 مظعا ر دصو دی او هیت هرانالک مزال یفح هنلوا دح بوج نرل

 دی ندراکروک هاوعوا نفاخ ین هریاد هد دبات ییاعدع وب
 یوکناتسا قویلاف هنادوق ندنرانویااق نوا سهیاغلود هب رغ یدلنا

 بلا هنارفن ارسا ناب هدهنیفس- بودیا تم رع هعماج نواة ||
 یرلکدلبا تداهش تبرش قاذا هنژکاو .. ترشابم هه راع هل رات وا |

 هّقحا كر هیروس رویت بویلشاب هی ب وبه هجهدایزیخدراکرور هدلاح |

 ی راکدیا هجوت ورغوط هنکنا بوجآ نکلی رسا نانلوارکد «دقدقبج
 هخرالاو راوس هپ هنیفس رخا هلبا هدهاشم كف هادوقو اشاب ناد ورق

 بولوا ناهن ندزوک هروکدم "نفس لب دیدشراک زور دادما هل دهیمل وا
ERE ۱الإ یومیدناراشاراعشاهرادقلو د وذ  

 تم جاسم
 || ةولصیاداناطب اض ضعبو نادوف نکا رارقتسازادنا کتل هدنها ا م س س ےس ےس

 .یناطلس 0 یداججلبو و
۳۹  



۳ ۰ e o ag e EO ۱ ربا اهسزباداش ی یراناکمتنح*دلاوناورور املای تبانبیچ مارا : 

 ۳۱م

 ۱ دارا تماس ووشو لات |

 دمور یدتا ربخ ع وم ماچ تنیبلهایادنقم ردضرایکیدتا
 | خان یدید بخار یسهدنبیریهعٍردص دانا ۱
 تان لیلخ یابی ات وب (نابن اتسوب رس لر )نط ص من اطاسءاش واب ||
 اتا ی دصاخو روه” ندفرمابوانوصایببارا روکتیربغ یم دج |
 یکشوک سیردا (یدنفا هل دبع :یرغشکتوفر) یهلوا رویم هلیماقم |

 یکیدتبا كموحرم :یدنفایضنرم ندنوباههناوید ناکچاوخ هدنپرق |
 ۱ یرتیاک ناو داملا برتدابع نیزک هیوازومپ را نیشن هداچس هد مرک

 ۱ اج نال وا لرافیش د عن عنص ىس هجا کیف ارقص یدنفاهبادرع

 0 کت راک نیش د دسج بولوا ,لجاتیسد كاج اج یتایچزارط نوکلک |
 یطآزو رهاط كهبلا راشم جش یدلوا ان يطع ها نیفد هډ ەرىك دم

 ۱ یکولسوریس بولوار وهظو نوکرارساراون طیهم یک اتا : بلقوروم |
 | صا:سم تراش ادب" هتسرآو یتراهسد«رهاظموطو تیغ خرد هدیسر ۱

 یرا :قو کا یدبآ ت تاع مارکت آذر بچ هجا راو .دویهتعو | ۱

 ۱ نالدهدزج هی سیردن اضعبو نارذکهبا فی مش یونثم ریاتس هتک |
 |[ ضعبویسارالدراعشارا انس هلوبق بو دی ناجتحار خم هراکزور |
 " ندرت یتیدلو رادربخ ندنفرهو رولفنم یباشخ ضبف لباسر ۱

 ۱ ۱ را دکسآ (تابفو ضمبو راداکبایضاقننولرع)ر دزومش بایرا 2 هولعم | ۱

 ۱ زاردیزاو,صرح ددان لوصح هدایر "یدنفیدیجیسیضاق | ۱

 ۱ .دعفد جاقرندهلاموم هرخالا تو دبآ ازادکناجءآیالّبم یتقلخرادکعاو

 ۰ ۱ ,هب لوبیلک ب ویع وا افتکا هل لرع ندنفی دنلوا تی یاع دتماو تی
  eعج ي 1

 | فب ی ۲ یک نخاعی هاکرد ید

 تم و حس

 ۳ :ضارعا ا eri hm یدنفإ نا

 :ینامرکفا . رایدلیا ضا ايتا وپ اقب هارهش هلحزم هلا یان نیر وچ بساو

e راد هعوج جم tre ارج BE 
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 تضخز مع ءززوا لا بصنم و تا هد سا

 قاب لا تا كبل لود او تاغذ با 7 داوا تا 3

 رشم *نراذاو نانو فیس لاعا هدنراتا تولوا ثلاظب طض

 مصوب هر احم تاک نداهدنروهظشسو لبا لاردا اکو

 هلغلۆا يلد نايا لدا یرلفح هوا لینسنمله یاب :وک بوی هدا

 ریش برضو رت شنافزاو كدفن یزو كنجتنرهوقتو | دعای

 سیم

 یرافذلوا قم هرات ونش نوک ین دزد نوا (كروبرمهام
 هل نخ« دع رود و 13هزرومًم هنضرو هدناودنانلوا بنترزتجاوق

 یمادخ زو ییالەجو وروتکک ناویانه ت ازت یار

 شداتفا دماح هرج نالوا ىشاًتتشواخ ) تالذبتع وقو)ىدنلوا اطعا |

 هدر هامورندنمزوآ تولوا هفلخ شاب هدقدنلو یجت و نکم مظعاردص

 .راظناهدنفخ یءدیا فی سد هبا ہظع نزا دنضو راوتساورکح یقوقح

 بلا یوم هیدن قلادنفک ی یتدهعفدوت تولوا راکرذیتقطاع

 هدنسهلاخو لع یدنفا هللادبع ةداریعصقلسو داتعا هيه زاح|

 ضوء NES وا نال وال یدلوا لزا یاب |

 انسخ ئز رد یاد شاب رایج هخ اقب اشور ونغم 2۰ كب لیلخ هدازاشاب ||

 ةنعسا ك اغا یطصت قیاس قلیان ی وطو حمرتسم هدنسهاخ نالا |
 ندنوپامه فر طمدقا ندوب ) رادکساغماجلیسکی وانب ) یادنلوا مع
 دنع  ه دنس همزابا رادکتتانوحا ناطاس امورهم یرهقفشم ةدلاو

 تنولوا هدیشر هماتخ لات هلصفب سینا كمالم عناج نانو سبتو|

 هرزواقئالیسهندسو همدخو مظنتو بیر قواهجورب یافقسم و فاقوا
 هلا تاس تناضرو تاج تعسف روڪ ڌم عاج بونلوا" ما ۱

 ناننکت عاطسحت ایض هلا نام تایلجتراوناو رونعم تیئفیش |

 ةلاعاج نآو تفو ره یتاناوزو تافبظ قب ندنشیدلوا رونغ بر ||
 هکر دون یخ هلغلوا ولتم ناشلاظع نارق ةدننشهشوکرهو لغ

 . لاضخلاتدتءاشدا همانباوت تاخصتولوآ لیلح خو لی را

 ۱ نيشن هدوتناو تار ی یو سا یادم

 ۱ یدنلوآ ماكا زادُنضاهدن ایران ماته هکمر یک دا دو

 | یتیم رو نم فو تدنو مکم نیش ی دا

VAN 

۱ 
 مر ی میم
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 ]| لقبصنهمطفکبهدنتعسوبققدراب بب ین اج در اب ناطاسو هعطق |
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 || توس كيلاراشم تبقاعب ویلا تارا هبفسلف هل قج لوا بار طضا

 ا قرازو هبر هرکص ندتم اقا ئو زج هدهدنرادو نیکست یم

 د نوا ید یو ترابی بوش
 تاپ دجبا لماکر زو هزه اقسصمو هیاشاپ دم دیعس قبسا ردص
 هدجو تب انعو هیج وت هباشاب یطصمریزو قسا ر دص یغامس ا

 عرف یربخ یلوصو بوقیچ هنفرط ماشاشاب نیدلادعس ریزویسبلاو
 هنکرطینج هنلوا ناسحابصنم رب نابسح هنلاح هدکدلبا لود: "ةعماس

 مدیا ندنو ( قیاس رادرتفد ندش دج اّقتم )یدنلواتر اشاورب رحم ۱

 نالوا رازقتسا نکی یاچزا هدنس هناخ هلبا لاصفاو لزعو رادرتفد
 ]| هلبا طاطحاو مره تسد یتوف طاسبو هدیسر هرع لدرا یدنفا ےھارا
 1 ىج اظنسا هروما تیو رو یتردق همادسا دم اخف بولوا هدیچرپ

 الخا نرتورض دبق یرانلوا تلود رادکماهلوقموبو نقص ی دلوا
 فرط هنسکی یا نوا یونس هخ دلوا هدنابح هلغلوا یفاوم هن ورم ههش
 |! یومو رودصفرش نوبامه طخ هر روا قوا اطعا ههلا یموم ندب ربم
 3 ثداوح هع.) یدلوا رورس هباغلا ضف لیان ند هیاغب تی بانع وبلا

 ۱ چوا شلاق ن ندعدع ۶ نامزد هن ارو رب عفاو هدنتسسوریدلناج (لاس نیا

 : ]| یو ز هفب زشعماج نانلوا هدارایساننا ادد بوناوپ نوتم نوزومو
 ۱ لقن هنس هح اس اروک ذم عماج هلبا لاقت ارج تجنيص ندنغد دلوا نيته
 :یصغل ) یدنلوا لالدتسا یر راماتلوهسو رسید هد انب هاو لاصباو
 هناخ دغاک ء انهنکیدلیا اخر یضیصخت لحرب نوچماارجاینتعنص ( یاب
 .ندنفرل ميعاد مینی جلوا م هتد اش هباشا ءوربسو صیصخ یساضف
 اره وس زد ناکم نوجما اشاعو ها هلحم غل مم هال _یدیشماوآصس
 هزاخ دغاک ن اه ناق اخ هدب :رخاوادخایذ هات هنخودنلوارابخا یی پنلوا
 شنا همش« دنراکدلبا نانج نیک زانپکش ر هل رهن اهاش م ودق یساضع
 یدنلوا اطعا راش شخ هریاضو یشاب ی و ارج هل اک ی راتجنصواقلا
 هدنسا دشایمارط |غرحروک ذم لاس ( :فلاو امو نیعیس و عبراهنمعیاقو
 تکزحنندراهاتوک نونلوا همچنوت هب هباشایدمح هداز نیس زو لابا هنسوب
 هدنرلبارنس كنم رانرضح نیاطانب یزاهبلچ للحج پولی داعس ر هناتماو

 یلوطاننالوا لو ترابشاف مین دنفزط ین ربا تجارتسا نوکجفرب
 | ی قلیناشن یمودنک بوتو! ناسحا اب ناعم زو یت ا

 1 ین

 ۳ جام تی

 مس  o onنی عیب و ات - ۳ aو دی ۳۳ 26

 ۲ anam: ۰ ۶ 5و ی چنا
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 رایدروب حاضبا قوسکو فوسخ بتسو خالصا رداقتعا هلی رثا
 هدنسلاوح كدر ندب ذاب ندسار دفع ع اقجا رکا هجا وق ایکح

 | یباتفا هجو بولوا لب اح هدنس ب اتنا هللا صب رق هسدا رولوا عقاو

 دولوا یلکفوسکهکر دیا رس ام اس هاکر واوا عفاو فوسک ه لکا تس |
 || هدیاتفا یور نامزواو رولوا یو رج فوسک هکر دنا زاس اضخب هو ||

 || نوه ندب رغ بناج فوسک بولوا رو كلر قله ایس نالوا یثیح
 هدنتق امکحروهچو ردنولعم هنا را ینیدلشاب هی الجنا ندیناجواهنو

 لر دلکبا طسوت هنتسام "له مرج هللا سفت مرج ضرا هرکرق فوسخ ||
 ٍ یک اد لک هدرق هعفعص هدفاسشا تفوو ردتراع ندنلاوز یرون

 یسلروک هدنلکش هر ادو راشعد ر دیلظ كضرا «رکتلط نالوا ن ابا

 یرااتجا « امره ها سش لاوس زاید ردلید هضراتیرک ||
 ی دبا رواک م زال كیا روهظ « دبا ره فوسخو فوسک بولوا عقاو|
 هضرا هدمزج وزا دغم سدرکا بولوا زکر زب ندضرا سش باوج ||

 هره نوسلوا یو رج هد هس نلوا یلک «درهش ره یدبا هساوا یواسم ||
 یتوشاهدرج اقناش( نارق لاو لاوحا)یدبا رولوا یراط فانا | آ

 تحااصو هيل ادیذش اشاب نجرادبعرزو نالوایسبلاو نام رقالاحو
 لح یاب هدیلخ هلبسهفبتع تابلاطم قلخ هینوق بولوا هیظعهریاد

 یراکدلیا باب لاج را زتعت هل ر الاطر ع هعفد چ اق رندن رافدلوا تار ط ضا ||

 هدننکلع تونل وا عف ز ترازو ءان هنغددنلف تان ۳ باکحر ضصورعع

 لاتم الا م رال لاثم هتدیو لاسراو نبسعف یشاب یبوبف نوجا تم اقا

 راشم هدکدلیازاربایب ی اعمما بوراو هبهبنوق هيلا یوم یدیشلرو
 ند هنوف بودا سخ یهیلا ی ومو زا ّرعساو نرفنرانهظا هلا
 ضب نالوا داسف لیام یدیشلپا زاکرت هنفرط هناتسا هلآ تکرح

 هلا فبکش بج قر هلو دایدزا ییعجج داوس هلبع افجا داغواوشأنوا
 | چاق ر ناکم انا بولواناکرابولناسرهشدخ یلوصوورغوط هب یو |
 ماظن هلتم اقا هدهدنراد نالوا یسار طقسم هلا تیهرت و هراج هود أا

GEE Dali + 

 تا

 بوراو هب هدنراد لر هلا قب رفت یس ات تارشح نالوا هدنشان هدرلل وو

 نده صعب یدلبامالعا و ربی یغیدلوا مالغارا د هاش داب فطار طم

 :نابام یرارصا هدر وما ضعب كنراتزضح نامز راب رہش هکر دیور

 هللا ف اخا دصف بولواناهلو هل:مج وب اشاب بغار نانلوبتفوردصو

 بج وم هل ثانح|نهجوتو ضوط هب لوپ و ثاعباربخ هیاشاپ نجراادیع
meram اس 1 سس 



 و

 جم یاب

 سهم ےب

 ْ هاود قلب شد نهو غ ىدا جهازا نالوا لوا قشرادزفد

 0 ۱ لیضح ههاشدانو ثمدخ هنلود هلبعا خا هن دحم روما ضعب نکیشا]
 | هننالا ندنفرظیرهم كسی ربق نالوا یضاخ ءاز دضوبدمردبآ تس زف |

 ج

 1 | كتهدعقلا یذ مت هغی دلوارر ةمیغج هلو مرح هر ور لاب اک ؟هلفسهتاود ٍ

YA& 

 ےشواجو باک سرو یریفد لّزع ) یدنشاوا لبان هننزادنم

 3 زاتخاو هرج یراکزور درسو مرڪص هرزوا یوق بیا

 ردص مول هه ینیدلوا هدنعز كم "لدب لحم هقشاب رههبلاراتسو لع
 ۱ یموهفنرمالا كفش لرب زو لال داع نآ لامورب رقن ینا رک نیب دلو الا
 هدننهناخ هلبا ثفاهت ندنغلاشاب همالع . یدلوا ریذب ترزوص هدنقح

 سد یدنوا رقوت با ربمخ منا .یفادجح یا الو کا
 || ضرع سایر خد همنا رلل الو شل مفبالیدنفا ها دنع نالوا ناکا

 | ری اوسو رطامو جاع ندقمراد رب رفتن هنش اب : یاب بول وار مایک

| 

 || ەدادخ تاب نرو او تلخ هقوصندننیدغل واریمعت کل انس ام الو |

 | ثالوا لقفعو ثیارد بابرآ سم لیسهرهاب تلیضفو لرع نوک جھکا

 | ىشابشواچ بونلوا لنهر ۆك ام كد یدنف اسمش فش کی باس سو
 ۱ | یاهیئساظعار دصن دنتم دخو ظفو ظزاف لصا نعد هداز نبط

 || یدنفا دماح ءزج ندنلود لاجر یطاعاو _لورعمیخدوا ندنکبدلیا طظح

 || فمعتب انا نطصم یتااس لوا روحا ربم تیر وعام )یدلوآلووم هنيو
 یی« فرا هرکس کد ورب تدارک کیر

۹ 

 1 | لاسلس تجر با ربمو اھو فطالوادج ور دهم

ahh, ۳ 



(AE 

 كيوبامه یاغود ینوکیجنرب نوا كلاوش (نیوبامهیاتود جار خا
 لب یی هل خلوا ن دناریمریم اشاپ نادوبق ءانب هنخب دلوا ےمصم یجارخا
 ەنھاكشېيەغابەلود هرکصندنساسک !تعلخ و ی هراهاش ةع

 یاشکعارش ورغوط هنکدقا هرکص ندنوکافربو ۰ تبه زادنایک
 ندننادناخ هباف هيلا یوم ( كب مجحراادبع مادعا ) یذلوا ".تعزع
 | نادرتفد .یدیشلکه ی هناتسا هایت بناره مطفوبصانم زارحا بولوا

 قوفت هناا درد کو قاعت دنوی طبر هیاش اپ یعلحنالوارادمات

 یمارف و تابصق مومعلا ىلع كيلا وحواو هیفوصو ةنردا بودیا

 لا افیساو دخا ندیریم بناج ینی بیو _مازتلاو هدعردیسهعباب
 یماحو اف هنو تل اص هو تالاب یسودنکب وبابا ماره لصق

 س س تص س

 ندایشف خلبم قوج قو  مزالم هبیدعتو مط هلبا دانتسا هباشاپ
 هرکصتدکدنبا لیمکت یکی کں کی ماشحاو تاراد بابساو لیصحت

 یدنتسم یدینعادوجوتابناهلایناماحطعو دوژوهنداهسهناتسا

 مط هشت هدلالخواو الحا هب هبلق هلغلوا فکیذاب یسودنکو فرطر

 بضغر وشن هل اکتشا هاتره باک رایاعر نالوا بارد هر وجو
 لوصولایدلهب هنر داهدننروصر اضحاهب ب هناتسا ندنرلکدلنا یه اشداب

 هب یهاشداب نب نخیشابشا و لاوماو لوم هلبتفرعم یشاب یجب اتوب

 تی ( ناطلس یاغلاق توف ) یدلوا لوصوع ۰

 ناطاسنالوا هدننمدخقاماغلاق كناخیایکعرف یناخ عرف الاح هرزول ||

 صیصذ# هنکلرکسعرس نابوق نزهکرداربهلغلوانایاتش ہترخا یوس
 یارکتسخت یشادنرف نالوا یرکسعرس ناب وڈ وزب ندهرفاو نیتشو ||

 صیصر هلبا قلی اغلاق ل ابفای اس كناطلس"یازکتداعس هداز اطلس |

 یدیشعااجر یر و pi هرادةفوطع رابر د نيغ بڪ تورا

 شیبو لر وکی سەچ یسفجاب روم شوط وق بوئرو نورقم هب هدعاسم یلوئسه ||

 لرو تافویخد هبلا یوم بونلیق نوناق قحیافا هللا راهقاهسیک
 :تافام نالت ها یصن یارکدوصقم هنو تو تا ناخ تشدزاکرت

 ئش نالوا یرکسعیضاق لا مود( نردص بصلنو لرع ) درا
 [یرلتدم كنبدنفا نام هداز رکبهرف نالوا لوطانا ردصو یدنذا الت

 دیس دبح هداز ارم نوک ین یرکلاوشبواا لاو

 ت ےس

 یدنلواهیجوت هکبنیسحیغللوف قابشابو کب یهاربایغلاغارا دلسو |

 تب سج
ree arc 

 | فوطانا یدنفا عیفر دمسحت یشاب میکحو هننرادض یلبا مور یدشفا



« ۴ 
 [ ول

 عام كناو تارا هغدغد عقر ها ندنرا کندن لحن لتعز

 اج وقی سیا ندنراک دشتنادخا قیرلتروض كترذتا ةفوجرارشنو
 بره لدا هل وقمواو رادرب هدناصتا یناتسدب لدنص : دنا

 ۱ KORY ندناضف * هرمز هددتعف نیما ره یدنلوا راذتاو

 ۱ هرصع هلبادنا قو زابخا ات تا :یتیدنلون یا الآتربلق دنس ةناخ

 ۱ | ىج اوم ناطسف ینوکی جش: نوا كس رش ناتعش یدنلوا زاینت

 | 7 یمظنعاردصردق هل هینش ناف رشت رول كاتو میزوتوخارخا
 | هلا غوت یکبا مدقا نو (شلبارظ نا اره رم ترازو "ناسخا) یتدنلوا
 | نایاشهتباتعرظنو قیاس نر شاپ نام نالوا ص عو بشاب درج

 || هوا راداهلتزازو بد د هدناموار کای دهد رّوما بواوا قیالو
 | قئوش نافرطره یملژو ترازو ههبلا یفوم یانشاب ناکیدلک
 | قتلوا نت رظل هلترازو یالاو ۵ ةر هدناضمر" رغ هل وا تر
 ۱ | تاکر سا لا هلو ماجن نب رق مايا ( دع تین

 | زاب دلوا دبر ب طاستالبات ادیاشا رهاب راب ات لیفتتلوف

 ۲ | اجاق روڪ رج درد رک لاوشوبشا ( تامجوت خوفو
 | قاق خرید تّناماو نارادزتفدو تا لار بويل قلت نوبامه "هدازا

 | 1 و هی یدنفاّذفاح هرج هنازور هلو بوئلوا آل هن رار ئ

 | هیدنفا منهاربا رکی اما رو لقب هند قامت هسا شاو
 زاد لبلخ هانز رطو ب یدنفا قطصمقدض «رطاع" هناتسرو هبح و

 ِ | هان یدنقارکبو ورا ینادنفک مظعار دض انا یتاما عفو و : تا هبیدنفآ
 ۳3 یتطصم هداز اتشاپشا ]ی وطاناو اشا یناحآ 4 او و
 دمو رح ت دولا هنحوت هک هاد یی هلام موتاو

 [توردییاکایسو اف ةریدفاضح مازیا :ینرهکیو ا هب یدنفا
 1 اف ن ايل و هيچ نرقل اما زادقوخ یباکرادیلتسو و بینا ایعن ری

 1 یا رب کانن یزو یه ین جو تو
 ]فرا یس هلباقمهدایپ هیدفاقا زرادغ هدار سر ةماثزور كخوک"

 | دو یتاکرنویا دفاع هداز اتلانت فو كوك کب نایلط

 فە اا وطب کاش ها زاشاب یا یب اک راب هَ کک

 م رنک وت وت دف فضا تارا ی یجدفص ا ب دای کبر و هدا ار

 1 هارو همون 5ارب یاد یاب اطعت وات وتنیاعو |

 تامل نفر یفلاغا اتش ظقف بوتلو اشاد یزا یزاغا قاجوا |

 اقا



aسم بی ی  

۱۳۱ 

 نجالعم یدلیاترخآر اب مزع نکیآهرزوا تب ت ا اب ا
 یدنفا اص یوبق بوطو مرکب هلی ها هنر دا یدنفا وک از[

 را دحمل س نالوا یساد خنک ایج ویق , يدلوا مرخ ا ت داف |

 نالوایاتروخارمو نیو .بصف یروخ ایم كبنیسح یرداراشا 1
 رازسارها وح هنیهک یدلبف نیک بلد -ومفاغادچا دیس 1

 ءولصلان ء يلع ینطصلا دو ایناو سر ك ا ادخ | 3

 || دودو بر یتغتسهردعن ره یر هرمطم هضور :كنیرایرضحب اهافوا | 1

 رهوجرب نوچ قاوا ادم هنبسک ابصخ او برقت عونپ ید ۱

 دو ترد نیمخن هجوربهلغلوایه اشنهشرطاخ جالیسادها | اهینارک ۱

 نرخ د مز هعطقر بیر طارق زوبنرد لکشلا سدیم ولت هبیک | ۱
 هر راتفرعم مرا شو یساف هرونم "دیدم بونلوا زارفا ن ندنرا هنا هاهاش |

 ملیت هو یاب مس دلو سو م دعت نوچ قفل زا همادخ كاله ماقموا | ۰

 بی رقت : هنرایص, مدقم امشب فر شاپ دجا لک یدنلوا | 3

 عون عفر هلیک راد تاکشو قیقح مظعا ردص سولا لق ینغج هنلوا | 1
 یدیشعا قبفت "ماش یار دا هما ین .هیوکناتسا هقشب ندهداصمو | 3

 بدلوا ناو ها يراکراپنو ليلو نیش iE ندهنسچوآ |

 لیا و اقا یعاخسو خوب ان هنفیدلوا نیکقلا هاب هاشداپ عولجج |

 یساغا یزیهکی  ,یدنلوااورآ یلما با بم هیدن ی ۲
 مولعم تاذلاب ییادفاو تربغ هدرا رح ضعب كياغا .دمسح نارفو ةو

 ها رهوج صخهضف ر ینوکه عج یجن دب ناب بروی[

 كناشاب لیعامساریزو قرص ها , یدنلیف روب زرپ یراففا دن بت تاما
 لب رللاصرع هرو ڪڪ ذم يانتزو او ج ي یی

 دعب ايق ءاتوش راکدلیا نابمزهاش داب تج ا لال ب كي رخت هعف خد چار |

 هلیایډعت تسد لواطتییافعضو ءارتفو بانتسل شکمادا .ندهسو )ی
 KORI GAY ز رسم بیسکم هدنناب یسمالیا باریطضا کد

 قرازو هلغملوا ل اغ يعيداوا ناپ وب هدنلفغ .یداوناک کاکبویلو هی

 رارف ه دنرلتمم یدارغلب دوراو هاب ارف ندمراو یریشام تولوا قوا

 هدیلاوح وا بونلواوغعیر جو تعابفش یکتا دورکص نیت ب بش

 مصوب نقب " یدلوا تلصخ ر دنکسا راب رش فطار طم

 و یراکدلیا دج ه دنوی امه نوردنا تلود ناکړا نوی 2 کز

 تسسادب ی رلقو دنص جاف رندر و یک ف و
 رب ودیا ہا دشت ۱ 6 1 ۰ ۰ نم _ EEE 09۳1در کما

 ت



۳۸۰ 

 عن نرو یوتنیت دندردق ۳3 دلار هاو
 ترس یی مزام عرصحرهدلا نم اب ئا لکل ۱
 ۱ یخ ندنفیدلزا یلختدس هد هباکو رغ مولعو فراممو یا هدنفره
 || تدناوبد مہلت مظن تولوا یزلتردق هراتفکارننو امظن هدهشلن هللا
 3 ناتن رکن تفر تاشقا هکر دو قحر دمو من دنخعر ا و نطر تو

 ةفاضو لف نژزغاد یلغاقلا ماعا و كبىو تار غت دو یژزاوخ

 | هدنظاعلا فاداو نه هقلعم "عبس یرعش بولوا نامج "دجاوخو
 هدف نی واوادو هنیطل تکی کی دتا عج بواوا نماک هغیطا قاعمررد
 ̀ فولا كى ادلب هدهاشم رقفو هل ناضعاو انضحا دحن جزاط
 اکتیو قایق لات ع رداسر هت زهحرد

 ناشر ادا كلا راشم" ردخرات یکندتنا داشا ةنتوف كموح رمشزون

 0 زیاد هفشعو ننحبه ت یدنلوادف لڅ ون راتب نالوا تش تشاددات

 | غمد "هلو نبدناضرارمما شعاناتساد هدرااد یلخیوکتفک ما
 ۱ "هرس ماظ هعشچ لكم ندتردقوا دولا رهز هلق ید

 | جلو بولوا یراد رافد لوا قش م دفا ندنوب (تداوح ضم») هنکبچ
 | داعش اتنا اشاپ دج ا جاطانانلوا داعزاهنرخافتتم هی الح ناز راس
 [اهدعام نر یساجرو زاد زادتسد هدنتعض تماقا هذن ناخ تواک

 | هدشباب یه هانساو نفر یاری هفیدلوا اون هدرابرهش |
 | كفلرش تجر "یدنارا عفد هنشحدآ و دنکی اع نا نآلوا ردا

 || مدفآ مقر وميلسفهیاغآ ندخ نالوا بما توبا +رمص وکی جنب نوا
 ۱ یدنلوا هفت ةتف رط قدذلوا یهاشداب بول ظف قع زع ها خحاخههلفاق

 ود ةداقا ئیرع لک لنتنفا دمت یرع نالوا یتعاهبرا

 ئدلوا لقا زه رت ورال اب اغا یطقم یکه ضاخ هلا یصنمو

 : ەرۈجۋرودۆب بولوا غالبا تلل و نال هدیناخ دچنارود
 1 رخ یوق شوا عافر قلب دا هدرکتعانفو عارف شوک ۳
 ]هک دق هقر ادیعف ه3نراقدروس مد عضو هتنطلس تع ناوباضه تف

| 

 ]فا دوو ناف یریغ نادنراف درون کشت بجو نماد زاس ی# |

 دن كۈرۋت بظنرت ند رله اکرام فا ظن ارادو تاناوا یت طق :

 ۱[ هر اواضحم نداکیدق ال ناف دناسر لغو تیاتع ناما را |

e abaودراما نجل م  ِ 

 س ۱
 هو



iSست و یا  
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 اشاب E SEEN 2۹ دین ۱

 | یزاغا | قاچوا و یسبضاق لوبناتشاو یفارشالا ترس
 هنعش هبفوصابا هلب زالوا عجب ج هدنهماچ دمح ناطلس یدنقا دز
 اندیش یدنفا نیدلایلو مور ردبص اتقا ا یدنلوا ادایزاغواد

 مج دقم غ عار دص بولب رو کس قعناو قبلا ند هلججهباوتف یا 5 او

Iتووعذ هر دنکر ایج وبفی هبلار اش یدنفاو  

 || بولوایراط فا را هنیرلج اھ ورب نونوکنوا ب۶ یدبارلشعا ||

 »رب بنش نایاب تانعوبو ناپ یخیدلوا یراتردق هلوزنو ټوکر |

 ||دایمهشروضح ضرعیکیدلیا نایز جسد
 | توف هنی رلباش دوچوو تعص هنب ر ارا میجت«دقدنلبف, .نادود |

 | تشم یاضیهورف هلیسهدارایراّةا تحار سیر هی
 1 وه هلا قوبسم رغ فب نشود بوو لاسرا هني را رط اه

 ۱ بانج نالوا نار اب شخ افش . .یداوآ نرخ هنیهرنیاح هد
O,هتک لع بور وناوتو بان هنلیلع مسج  

 هزودصلا ردص فرط نکی دلا للعو ضارما عفد قرهلوا لد

 تنکس ههبج عضو هنویامه باکر هرکص نوک ید نواوداسخا | ۱
 باکلا سر هد هلع تلود هیلا راشم یافوتم هچجوت یدلبا راقتفاو|

RS | ۱بین اکدنزدور ندنیلص كنب دنفادجم فو رعم هاکگاد  | 

 یدهنس ییرکی زوب كيب بويلبا .دوجو ومن بنک لرد ڪو .
 املا ی وهم و دخ یدنفا هللادسع هداز ها نانو منا مهیج و

 لیعاعسا مالسال میش بو دارت الاب نر دق هلینس ورهسزهمو ظننا ||
 كاب هطبار هلتىا رو تهح هب املعر ابکح بد ولو داماد هپ یدنفا |

 لیصص نساضف زراف یهشنکی لبیک ېب داعم هرودو داضتعا |

 رو ءب دم دىلا ا هر هر یا اعدینشا | ۱

 نریم یر هیاباب الباب تولوا ناد لا یلوطانا ترادصأا
 لالنحو مانالا غم هدنس «هعقلایف کیا شب ز رو یی

 عفاو 2 راندش رازی نارود لضاف تولوا ي ماعو ص اخ تالا
 ر قمفار هکر اشاو : بغار توو ردص هقشب ن ۳ دا |

 گرا نره هب یدنفا ۳۹۳ نوسلوا یون هاج فط را
31 

 4 لپ ده لیعامسا یدنوا یخداسر لیلخو | ا
 e ج هست

4 

 مح



VYAN 

 دب نام نبش باری لاک

RR PRR | 
 ۱ دوم :ناغاپملع ملک یراذکز دوس نزا یکنمالورخ
 | كبو ضا نهب نان دلوا فر اجلال رخ نانو اف اچ
 دو :ناربخ حانمصو تام هؤجووناخ ربح دسر اد

 یا نشت تنور يا واچ

 ۱ وا توجب همش الءدندا مد تا
Rohلن  

 نشا یر پتا اطل اس جناب

 راز قوم کز بس یول رو سای
 ]| ف آر وضحت ضزخ ودنا فتم روح ط هدنبآ شوخ مامرو هیقشک
 || لاشي اغم عماد خلس ناطلنس : دراغنىدابر وكت مبىرۈلاد ابرو
 || شوبتعاخ .اغارامعم بولوا لتصاونم هیت لب مونده
 ۱ | نا و نارا رفت رفا شب نالوا تّعفا مع سود مه هدعسر حازخاو

 | وامطار وضح ضرع لا یر وک سر رب وا شون هعرج ندا
 ۱ ناسا ناز نافاخ نالوا ناسحالاو لدعلاعماج یتلیحو حرطبونلوف

 ]ثابت , یدبازاشهزوتب نامزفورغا خلوا حورش هبانب هلهحوواو
 || ها دامللا ةدوصرم ثفو نانلوا زابتخا یزوکیهنچ وا هرکی مطمل

 | ابا ىش ةف وابا نانلوار اضح ادحم دقمو تيلو صد هتساسآ فخ
 ْ | کرت بلا یوم مش ه دنمانخو ترتشابم هباغد هدلح قحهنلوا مضو ||

 | تیاره ۵ موزوا نیر د ت داع نو بااتضه ساف ی رص هروک لحم
 | ىنغان یا لایه ورطانوخ بلح هلی نیک اوا رمو یانغاو

 || یدنفا نیذلالو بصفویدنفا لب هسا مساع مالسالا جش تافو رب
 | ننکیدغ جیالغ لو یلعابنولواجار !فرعتور ندنوکحافر هبلازاشم |
 1 | نارکییابر د یسک ی ر کس ینرکب كن ةرخالا یداچجوشا |
 ۱ | از هودوج و تخر خراب هام ارام موی مسایل 0

 دراقم



INN; 

 || بار طو كبد هل یا رم زمره ناف نا تی کک

 || نامشنریذو نابلوافرقرازو هاف اکش مدقا ندنوبو یتلابا ماش |
 | بولوا رییدنو یار باریک ارف یی ادصا لاو ابا ها
 هلغلواع ووو ثا رز ادن سکع هدعاتنما نږوض ید ن دوامه اضرط

 م ظعا ردص بویلبا- مامز فلج هبتعسننکرهو "مانی وما چ |
 یی هروکحذم بصانمنالوب ماظن هلبا ارا قاغا دک د لک ةبلاغ پای |
 || هیلابارکب رايد ياشاپ هل دبع یب دت قب الم جارو میو تدم چپ لاراشھ |
 بسا ردصیسبلاو کی راب د اقباس لیو دبا زتو دبع ندزاجخیطق |
 بصنمالب اشاب قطصم یبقوت هلیهیجون ایهشلا بلح هیاشاپ هاذه |

PIE Es untهدنیاب كراو در خك ی  n 

 :نونارج و انس اف و ا یدنفا دنح خالق قیر

 یدنلیف نامداش كي یطصم هدازاشاب یار ید سس ات شاپ اقباس ۱

 ۱ تفرطو" دوش ینریغو م !دقا هدنفلیضاق لویتاتسا : «دازیرکبتوف] ۱

BORE ۰ ۱ 3واوا  e۱ جیم لید ہیک  

e~ ۱۳ نزقو كل راشم ۳:93 دلو روبج ما ۳۹ كب  

 هدنسهداعا بولوا ناب نابز هدنراذک امدقن یلاح لا جا هدنراهخرد ||

 ضراع  لالمو زوق هرانلوا راصتخاو ناجا لنامو لالکه مت عابط ۱

 مالک ربخو افنکآهلردفوا هاب هنشيدوا لاقجالانع دم ج هوا |
 ادیصو ماشرد هراز عوفو ) یدنلوا تجاوز ابتخا یکلسم لدو لقام |

 ین اکس فرطوا هلبروهظ هل هدن اماشزابد لبا لزب راهق تانجتهدارا

 | هلءماج هی وما عقاو هدماش سور بود لحوو بارطضا یال

 تدنفدلو مو را ددنخریرازک |ثنس هعلف ماشو مدهنماضیهرانم 4

 بار هدوو بارخ فرشم دیاعءو تونو دج اسمو عماوخ رفاو هعشپ ||

 یخ وق لام هاکر د هغی بایق كف ةبتع ضر ەم ندفرطوا یشهدلوا |
 هلاوحو باتا هند اما میش , ك یطصم هدار اشا : لصف ت 1 شاب

 ۱1۹ ی i بىللا

۳ 

۳ 

1 1 

en e Kaz - ت 0 
۱ 
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 RE وس ی رک درو علت هک هد ۱

 || د اوطاق ف او ندلارصقلخو :راکز ور بار شوم |
 تارام ر رقت هن سرکس دعاشم یب رش ةعشب ندنفیدلوا اراود خار

 | نانسی ابی ؛تیانع المفو الوق ءو جوو یلاهاو نر اقش هلی هکم ۱

 لدخاد هلن و تسایس ضوحت برع فیاوط صوصخ اب بويل |
eyبت دو یهر وع هنا داشان اخر ما بولوا تداو  

 زا كننرلع ذا نآ داوه بو دلآ بلط یفارش ندنزدارب تحوکو نهض ||

 ۱ | نیتیل زعرففجب شش ی راقادیوا :نیعم هودنکقتد ||

 :as ر نش «یدیشعا تاکسی هنتف بورتشوکا اضر رور

 ۶ قفشو ازفاداوم ناتوا تیر هدنفحو تب اکش نداشاب-یب هتح

 و بدل تییرب څ عام ندنعبط نج اط ارم م هلیتس ا

 :ثعواطن هود دارا ید هادا تغارف هب ودتک ی ردا یرامآ هج

 ]یرلیتتمایم؛ را نه اذح هقغب ندنگیدایا تراتلاوناعا نشدلوا هزؤا ||
 ]| جاج دا دنبی رر تخوم یراکدلبا بر با قیادت ی لوف یخد

 لوا قطار تباکر ثیفبک یدیا راتردوکهت داعی داسا

 | یلفعا رددص هل هدانا قبلوا تر وشم تیفکوب «دنوبا هووضخ |
 ۱ ارد بت وودصو اش .نیطض رب رو ویقوتو- مالتسالا څو

 ]| هملخ قوعوص :تاود لار یاطعو شاب نانکسو ی دانا ئرھکبو

 علم ؛د:هظوا نانلوا ز دف ناخ نالنراو كوخ د ن ذنوب

 RY دل لوح: هونا مکر و طحت یش هل هلن :

 1 |¦ قا اىت اۋاضحءئوۆا ت ءار ئز جز رتصخت نضرعو تار ضمن ||

 ِ || یی هت دار اف ویا زارضتبا هدهکح ریز اما 2ل ران رم فو شهداد کوا

 ۱ یوتوب اضریم كئ ابات هليا نبع
 0 دز انضنو نی الخ بدو یخ ها نیست د ۳

 ِ | بیو ید تل ياد بولوا یرادج ات عولطم
 || ید رانا ادیضو ماشا نمابارط یا بوو ارارف هجن کآ هدناشاپ |

 0 | هرکس کیو لس لاا قیا برو بول زوکیدیق 1
 ]ید واهد انا هب هلجخ قنفیق ت ورو دبع دع دوا ر وضخ |

 || توبا هرو شن یروش بار هرزوا یا لاونع ةنبهزکص ندنزکیکی |

 ۳ جت احد بدن برو ان ش اب دمضا بود حال | ۱
 2 فرقو هنلاوخا دال رطواو ترش حرکت لبا لا
 سس سس E جم ed ته جت ت حة ةة تتت

 و



 ے میس

۷۷ 

 كنس هشاط یک زا هدس اف تع عوب تو دا هرواشمکح هیلبا دب هلاطا

 بول ک قب اط هوجولا لکن م هنیرلمایمو قف اوم هنساوه |
 لیلصتو داسقا هلا ههوم تام دغه صعیو لب وسو ارعایهلاراشم

 یسااع ز کت بلع تاود ورب ند دیعب دما یبلاها ناتسجروکر اب دابا
 هد یچنر ببس الہ و. :یرلتن ابصو تب اج بولوا هدنس هام
 | یکشع هيلا رانشم نکا مح ج هاش داب یاضر فالخ یرافلوا

 ةع اضاو فلت سوفنفاو لبا هلت امو تکرح نیل وزوا هلبا فیثک
 هنفط د نچ سه یسلنا تغایف ن دراصهان راک و بولا
 شن! نوکب نوکو داربا هجوم رغ لاعضعب یخد هنس دنلوا تزراشا
 لزع ندردلج تلابا هلخلوا داژنالاو راب رهش مولعم یی دلبا دانا هلتف

 لو نعم بونلوا لفن هنر اشاپ هاربا زو یسبلاو رکب راپ د اتنانو
 مت هنفرط یسمنیچ هپ لوطا او ميعصت كلر و بصتمر ههبلاراشم
 اقا مقر ن د یتخهخا و لاشما هب لاع ما ناجا یدینعلوا

 واک كرت هلا راکمان#تا راعشتسا هدنلاصوا قانوف چ اقرب بو دیآ

 نالوا یرشابم یب دلوا رارف نار هیطمهبا مدا چ وا هکر و رایو
 | هف انکحاو ف ارطا هدق دلوا مولعم هباغ ادم لانا یش اب یبوبق
 | قعوطقمرسو لاصتسا لا | یا بوتوطیهلاراشمو لاسزارامدا
 نالوا نیما هن ام رض( تاج وت ضعب ) یدلنا لاصبا هپ هن اسسا
 لصو یدنفا لیلخ شیما برا اب انس هی و لزرع اما نیسح هداز اتا

 كت : ىلع هدازاشار ؛ یلضف یراب رهش فرصم اق اس هلباینص تناما بوتلوا

 | كب نج را دبع هداز اشا ازریم هلبا ی اک فرصعو. ناچ هار * هم

 یی درد یترکب كن والا ی داج ( بجاوم جارخا:) یدلوا زارفارمس

 هنضبف هدیوبامه ناوبد یرابجاوم طسقرت كلب رکسع فونص قوکی اص

 ندیادور وفرش هلبتطاو غار ادرس هدنبقعزود تولوااطعاهارومام
 | ی دلا تارسم ی افوا طف زباح ی افصلا ليج ردص تاش شن

 هدافاور رحن هدال اب( حال اربا لزعو نوپامهروضحرد تروشم ع وفو
 شعج فرش یردارب بونلوا لزع دعاسم فیش هلمجو ینب دنلوا

annیو وب  

 نایارا شا ۳ 7 دن ترشابم هب را ا

 راسو هب اش اب یی دلا دعس رب رویسیلاو هدج یت اس الا یتلوا تحاتسا

 تو



۱۷ 
 ۱ مت سیو ین زا

 NRT تزروصوب ید ه رهزا یالعو هک ادا ۱

 ۰ 1 ځو تادنس یرلکح درو هل رات یس هنس یکیا شت دوب کیپ ۲

 یف همافربسخو مع هبهبساحت شاپ بولی ریدتنا دیق هنلق نویابعه
 ۱ هجق وطنم هوابش تار لق یراک دروتک لر وعام هفشد نفنکذلوو

 . || دوتوا زویچوا نارنش ترج!عم هنیف رش نیمرخ ندلالغو باش ناوما
 | ناسسکس زویچوا ن دیا اضتقا ابا ب ند هرص للام لبا یر هک
 | خد لالسغییبع بدراكيب شب نوآولیصح مانقلا یرتصف"هسک
 ۱ | نهرا یالعو  نیحشاو عضو هژر انا هرزوا كلر دنوکح هتنووس
 5 لس هناعصا یخد یرالالع تدراز زویکیا هفت لقاقعسا بایزا رانو

 ۱ هارو ندا یناولخ ادنهکناوضر ٌهرکص ندفدناوا

 دلت یرباخد هیهاع رالک نالف هدنتفو یفارادزنفد کی دمحم

 || هسیکروقط كب ع ومجلا ثیح نمندنساهب تایقرودا درتسا كلهنس یکیاو
 | رالیک هنسرهب هلضف ندنخدنلوا علق ههبلا یمومرش ابمماملاب یرصع
 ۱ اونم هنس هنس یکی اشک هلا چ رب نالق: افت بولو اص وص#هب «سعاع

 . | ذوب ییوتنساراطنق تاب یکیا ن دبا انعتقا یلاسرا هبه رماح اسفرت
 ]| ناشلوب دوجوم دتا ۾ ردنکسا لیت لاطنق لاو ولوابسا ناطق

 قتل یرازفدرعشم یفیذلوا ضتو عضو هاو یق ناکسیززا
 ]| منجا شابم نوڪ یجب دی مرکب كزخالا غییر یغلبم نانلوا میل
 ]| یایضا .رلذلبا مک یراهدخو علص هنلم بوروتک هن داعش هناتسسا

 قادر قاطل ماکو هدیسر پا یزاتوخنبس تایخم
 ]| قوف هلی هنانهاش تسهو تعزعنکینلوآ .هدینشان هدرصم لطف
 - || مح هباارقف لالغو ایارج لیصحت بوليروكص تضم لوما اا
 3 ناریکحهد ردلج تاابا ؛(زدلح یلاو لاوحا ) رامدلوااهش ا یاعد

 | نالنز هداز تاج وا هما لیصالاف اشاب همحاا باس ارزو نالوا
 0 ۱ وږ ندن دمرب هکس|متع«یسهرور چ علاط “هدعامم هلنتسسحت قلوا

 ۱ ۱ جاك ٠ یدیشاوا یاها روحا راضسنو لاو ةتتلاا ردلچ هلترازو
 ۱ هما نامز مذاقت هرزوا یار ضط صن قغ سا هار نا ی غطا ناتنالاۋا

 ی مطو صرخ مو ن الم ها رای دوعن یرادتفا نایمه
 بقاوعو. تععهباسینط تمم بولوا .ناشورسخ اموی ام وب
 || اونا بلجو هریاد عیسوت بو دبا تلفغ ن دهظحالنم یروما
 ]| هنانیسعرو کو هریابخت هلی ابق شا یک زل هدم هر اکتم

 بت و

 هاطا >
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 | قو لا صبا نرو "از اسب وسزدنب لواب لواو مضو زا |
 بازار اسو هعف اشونیتنحو كنسالعرهزا مماجو ھیرکب تاداپشو | 1

 ماساور هن رالحم انیع الج هباز > فیاوط هل ارج نقافشسا ||

۷ 
 ےک ورک

eلبا هلیلج مصاوا حش وف هلا نوپا دمه طوطخ زر ومأم  
 طظ همر زور صح یاو ی رلتب زو مامر وص. ید اراشا تع رع هربصم
 نانیعنم راشو اوا هاو .ترشابم هتسر نآ وب دو تم ار ۷

 دنم لهبساق بولق هلا عاما ةيلعرماوانانلواتارقارهخو .غاقچا
 یرلعح هدا نھاوا لاتسما هاب ب نط ف وح ت روصت زهر ښو ن ذا ۷۱

 یزراذجن هلوا هرزوا دقو .ماعها هتلو د روما دعبا قو. نسا
 بولکذنیرا غان وقوا ناوید حح بودا دک أت هلی دن ڪو تو نیا |

 هدننعخلاصبا هلعف نادتوف,سکر ه یرومانالوا صم هنصس ی قو | ۳
 نعم كنُیلاسها نیفن رش نیمزج هک لیوش سال دابا ناوتو تب

 ین هنس یییف مش ندم مزاول هلب زا هیارج و شیاشدو لالغ الا ۱
 ةنیعرح بن اج لبا هدب دج نیافس دوجوم هدنرزوا لس رهن هدافرظ

 نیمه زا رک یا یا اف
 وداص للاغ نامرف اخوا رض نی هللاا تلف لس

 اضتقا لیصحصلادعب هیعرش يرجو قماملوا قرص هارب هس
 نالوا «دنراهدهع بوتلوا ,معلست هت راحت امام ین راو لاک نی
 لع لالعنالکح مرال ليضع نوعا نقی نیمرح نیت

 هاتفرعم اوو ىل تن هرصءیقرهلوا لاالغا :قیصو یزاعنادشغو دشعو

 یزاهف ولج تفناطو تاجا تدنمالق هدیشکخضو لاوخو لعاراو |

 0 هن اها و ۰ انسخ ارم کل تو وسیله 3

 | دوو زر زف نش * اسنادی طم کام مان و ول وا اطعاو میت
 | معتعاو ین بل میعص نص هان اوا, ارج لیلا نالوا
 بورعلوا فیقوت هب هبن ۲ هل لاه نال کمال شاد اه دلا ونو

 | دالوو قفلوا ماقتاو لاعا لا اق یخد هلسیا شفلوا ریخت هلندو |
 فالو تقفاومو ع ادنبنا ةنماکحا كراش لو عرشلا اوایل 3

 ی رلطب اطیرافاجوایرا هشم توش ندیا مابق هتتکررح ماظن |[

 .تسایس هر وکه نب راتحابفو مرج هبا حلس هر صم نلاوو ذخا هلي انتفرعم ||
 یراط لخت هنب زب كنهطوسام دوبفو هطورتشم داوم ود شاو قو |

 یره راکدرو تج ی واح ی راک دلا دهعب هنسهظفاح بوبوا
 سس ته

EA : 
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 واع بولک هنداعس هناتساو تره ندماش هلبار دقو اضف قوس

 | خش «دکد لک هب لشتلا یبنکیاو : تعرح هنر دغ هلی كلسر دمو ! تبغر
 | ماش سلبارط ءاثب هبارج ام ضعب یدنفاقعسا نانلوب توو مالسالا

 روند نوک مک بود تا نکتلد لب یوم ھی اف
 ]| بوئلوا بلج ندفیطوا لا یعومو لوزرعم نادتنهشم ةيلار اشم ندا
 واد لیکلادعب یی هدام "درود ی دینفلیفلوقنم هالوا ماقما

 ماش هدعبو . ماکب هیس اضف فرش سدو نالوا ج رخ بیا
 لوبن اتسا هلیلوب بولوا ماره زکرم ی اجرب اب هلیس هیاب هکم مرکص ندناو
 هجوکر ود هدنامزا رکاو مادقا هراعسار داقم هطب اض هدقدلوا یسیضاق

 هدنرایعو ماعهاو ته د هرایعو ناربم كتفرج لها كار دبارازابو

 تنداتیرلنذی[تکرح هرزوا ینالخ كخرت یی دتبا عضو پولوا ناصقن
 هناهاشمولعم یکی دلبا بیهرتو فی وخت یک یکرک ی هقوسو فرح لهاو

 | شورغ كني جوا ندنوبام قرط هدیفصاروضحو نیستیم دخ هلغلوا
 | اموب یربغ تدنخودنلوا نیب زت هلیار وم هورف ناقصا تم اق هلبادیطع
 تیک و تقد زادناررظن هنن اریمو مهرد كفانصا هرزوا یتد اع مابالانم
 یکشاوکی الار هیلبا تمصدوا عوقت هبا لاسرا هنیح یتیکو برم
 || ؛دروک ذعرصف تاصخ هدوتسراب رهش ققنا ام فیک بولک هنتلا
 - ]|| هدزاعضاو مقریدقت كملا ینومیدنفا یدیاراشلوا تکوش ؛دزوناز

 زوضحو توعد هبورګا بولک سوخ هنوبامه عط تربع لاکنالوا

 یدلب| ترد "ر ایت قزغیهلایموم هلبارومسبوئرب بودروتکهنی رانوپام
 دیاوع و طاف ؛فاتصا هپ هم دخ ضعب نالوا هدنسوف یرلیض اق لوبن انسا

 تنواعخ هلبرتس ی رلبیاعم صب و تنایص یناتصااهم دخ ندنراک دلکهررو
 باب را هلوقموا بولوا ندنت اق محق هل كپلا یوم یدنفا,یرلکدلبا |

 ]| فیض داع هنبارظن هلاح تقبقح یخد غلب یرلک د تبا صرع كراکتجا
 . | ریوصت هدشهدیتعسیاف دنا هلنلوهس هجو ك دابفوب بوعنچ ندذابالآ
 لوپن اتسا هن شرهم نادشالظوو تاهح هکیدلناربدن هلتهچ ووپ و
 تواقن لع هرةروک د دم هغی لب هسک لآ شی« نالواد اڪ هترلیضاق

 كسب دات هلت شانس دشا هسارولآ هقارب مکه ندفانصاو ميفتهدح

 :راتمزکسب دمو الف هلراراب وتیخدرلنا بودیا مهفتفج هنلوا
 رک ذآ لب دلوا لب اع هليا یهینت ويم هلا: هری ندخ ابنما *

 ۱ از هدال اب ) ناروم ام تبوعو هیر ص روما م

 یتیدلوا



ee 

 یس همانو مفت نیسبج عضو هب هنر تالف بتع یرب ن دنرایچاتا لود ||

 ماش هد ت اوج مابا بولوا ندناوذ ن دبا نکم هدنة رش ماش ||

۱۷۳۹ 

 ید رولوا هسراو ن در رص و ترزاسخ نالا فناس هیلع تاود

 مک براحش تناوالا یهقلتالو .ةضافم نان ءانبال عردن من
 تراها نا یزا ثنکو "تاج ءاش بیاضیهن یساذا انولت نام زلال ڈا

 هداشاب ےس اق ( ثد یوا ح سانلا هان تبا ةدع

 | را ولقو نالل سا تروع هشح اف چ اقرب یلذارا هنا ابد عقاو

 هب هب راځ نیدرطو باتشو موعه هلا ی راتروع هلبا فوقو هب هبضف |

 تلود ی ایلوا سر هعماس یراک دلبا ثمچ داوسرشکت هلبا ترشابم
 || هلاوح هت رارزوا ناطب اض ریاسو یشاب یجناثسوب لالا ف بولوا
 ثعاب و عازن ید وم یربغ ن دغی دنلوا هلازا یر هشوانمو هشراسهعو
 هلاوح هنراضع» و رب رعت دشا هننرایضعب كص اشا نالوا عادص

 لیمه نوناق م کج تاغ م دوا ندنوب ی دل واره دت رشم

 ناديا :E معب ز هاش داب بضغ كي رو نوکسو تح ار ۱

 رادین ن دتلفغ تدقر: - ید راشلوا نوحه هد هلف یدیرلیجورف

 نیمت یرلکح ها نو انهت هدنراتم دخ دعب ايفو نیبت یراق دلوا
 لب اوفع نوب اص یر هپ س كرچو هلن یرالیس ن دنکب دلیا
 یک زاب نالوا تصا نیما همه هدیض ام ماع ی دبشوا هيقنت

 س

 یالنبم نوکج اقربو , ماشراب د لصاو ی ادعپ یدنفا میسهاربا
 یدلبا تایح هعادو درو تافو :درلنوکحو بولوا ماقا مالا

 ی دیشمل وا یظنتو بوترت نوا ناوی د ءان هنغدلوا هدنزابن ملنس

 یابورومط شنا نادنناکد لاقرب اب هعرد اق هدروک دم موي |

 یافطا یظعاردص هلبا قبسانم یچایا بودیا روعش هارهدرکمکی ادکو

 نیسیعت یب یشاب نابکسسو یشاب یب هبخجو یب را دضفک بویقکه قن رح
 ناثلوام ده مدا چاقو ن دن اطباض ید هسدا راب دلتا نیک تی شناو :

 ناتسحا ) ی دلوا نیکیهس جنز ةدرزا هلبا طوق س ندنب كن هناخ ||
 ناکدرکرافا مدقا ( لدیناتشایضاش هورف شال لاو هبطع

 كنب رلئرضحر افلایناههذا نیلنا ین اٹ فن رشت لیانو راک درک ت ینادخو
 نیت ن ابا یدنفا لیلخ هداز یرکب نالوا بعشنم نارا هبیط هل الاس

 س ردن هدنینعلحواو هد افاو هدافتتسا مایا هک ست هلغل وا ندنرلتردم
 یدیشلوا قداو یلعا دعا و اتفالاب ن ودام هدماش تدمر ا هداعاو



۷۷۶ 

۱ 

 يدنلوا بتیهرت لج جوب لاملا تب هنوخو بی دات هی نمو هرداصم ۱
 3 اجانب یداو بایهر بولوا ا : وسم صخا یدنفا ن نین فاو

 ]| :یصمو یوقرع هلسادوس ماقتناو زارف هنفسط رج هان یکی ةددلوا
 :ناستفرک هتعاطا هر ملخ هطرو ىك يلع دل بلا جش, ندن ساعا

 || هرعره او يدابهرارضاوزرت هلا نزا تاياک لود بوی
  یتلد:رودم تبع اغ بولوا ید اها سسس هنلالصضصا كکي لعو هنلتو

 |[ راد یاږؤاما يدلوا لاک اج یر ةماجو باله هلیا لاح ءوس

 1 || بول مادعا هلو زوي زد هک ندا
 سس صح

 چ وا كملاراثنمو لاصبا اهن داعتس هن انا ی رام دا نالوا هدارا

 ۱ تویلوا یدوحوم هرابر دو دعم نددوقن سنج ادعام ن دب هرز

 || ینیدلوا روم ابو ضارقتساو هلادتما نوتلازوب ندنفرصت+یلیاهجوق

 ]| فدو كهلادا شح دی ورم ند هقن ضع یکی دلبا ضاهتاهلسح
 || هدناسح كنت اعط,افم نی رش نیمرح نانلوا تخ ورف هدنغلراد روډ

 ٤ هکلپو نالو ثلدورب ناد هوا صوم ا ىلعو ىس هللعم تافرضن نالوا

 ین هعیتعرکاذت نالک هنلوا اداهلبا هلاوخ ند هقتع لاوما هفصانم هحوز

 قتل دب دل وا وزن مطب ره نجیب لب ١ قرط تیا لاک

 ۱ مادعا یو گیج درد یکم كن هرخالا یداچ هلتفرعم یهصاخ

 هیلاراشم یدالیف ماعو صاخ تربع هلبا عضو هب وبق هنروایعو طتهربسو
 ]| هنعاتخا اد دحج هسلواسردنمیربمرت افدو رهام هدنرتفد نف هقینخا یف
 تادر مه لها ردق هدنن اد رورپ عاسبنا نواعس اح تہھSلاغرد اق

 تشاددان یراتفکو لود نع وراکسوه هرعشاضءب یدل تافصلالچ |

RD Oوالخ بانجنالواقالطالا ل  

 ٤ ۱ کر تا فرص هب هی وند تاذل هلا

 شف یلاخ تب اعدوخایو لوتقم هلتس اپس فیس یرمک كرد وار طخ ۱

 3 تابا جرات زانکتب لک راب رازهیخبدلوا لوصوم هن رج سالفاو

 سهیلا یلعیرجنالذنیفسلا نا اهکآاسف تالست لو ةنلا وجرتردراکزور

 ۱ نه,اظ یرّرض هبیربمو ندنیط د هقیتعرکاذن ضعب یناملعتمو عابن
 ناماسو تور ز بلنک یر ره ندب رک دنا مط دم رکداوم قاوچ ىق

 |  ina leایا RSET i u یژکآ ندنغیدلوا مولعم یراکدلیا اد ناونعو هرفطادج ا ج راخو

E ۰ 

 ا چ یوم فهیم اه

 | الو
 تلود

 



۱۹۹ ۱ 

 یب دبساحم شان نس هلبلج هیتر یارادزف د لوا قش نالوا لحم
 | یسبج هبساح هج هلبا هبساحڅ سابو زارحا یدنفا مه ارا ین وتکم
 یکلبح هبساح هيز جو زازتهاو تشاشب هیانسد بلج یدنفا نامت
 هبلاراشم ۾ هلک هد دص هن زب یدابازابتما بسک یدنفا كب , یرون هلبا

 تولغم هئس هراد ناشتمو روهشم هلا اطعاو لذ واضحس طرف

 یکی دلیا ب اساکاو مورح ن دبصاسن دیا وذ هلببسج یجب دلواروهقعو
 انضر ( من ) كنيط اید ءافولاوبا بولوا موسقم هرخا مولعم قذر |
 لماع هلبلوق ٠ مالتغ كينب وا مادم برشب ةغلب نوهاب ابن دلا نم

 لب ام هنروط "ها ادغو رج مولا هلا اما هب هبناوهش تاظوظحو ||
 هلضوم نالوایصنم بولاق باطولا عرافو تارطا ی اخ ندنفدلوا

 هدارضوارس مابآو رادافوراب هدک دککهرادکسا نوحا تع رع
 یلکهدنس هی اس یز یه هک ع ابتا صاوخ یی دلبا تابسحو نظ رادافق

 یشضءهبو ضرامز تس رادتخاینیضعب یدنارلشغا عافتناو هدیاق |

 انربصو "ایل اکع اجا یف اکو( مظن ) بواوا ضراعت زادرب هدیرع

 هشیاو ناشی رپ یرایعج كر دیا مرت هلبس هدیشن شعت تانب نامزلا
 ناور هللا م دا چ اقرب هنفرطیصنم هسا ل اح هنو ناهنب یرام داراب
 یرلفح هل | هسنک زوینرد چوا كنس هلوقم فانصا قا یدیشلوا
 هباترق باکر هدرا هعجو ماحرتسا ةعقر عفر هناوید مون لک بوقیج

 هدشن اب قمل وا تاکسا قوقح باععا هدنراک دا مالعا یب رال اح ۱

 رتشد اه لوایم هن اخد دلوان هکاس هد هناتسسانیم هبرومط نوبایه

 ۳ یزاسادزیاسو توس هن د كفارص هب همزال عا امرخاو

 تح ار هلبا الاه ع یر خا دعب رم هدننعص بولطم یافیئسا تزل

 ینل هدوب و هطلغ صوصخ اب بودا بولسم یروما یایاوا ناعاسو

 موس نخب دلا ها هسسبکی للا ن د هدوب و ؤید مر دیا لبمت سوریم
 هلر» ان تیدوبعو توشر ردقن هقشب ن داوو ناب و هدافا لاحهصرعا

 بضغشنا هدنفح ن دنغب دلوا نابامنو یهاظ هسیا راو رد یفب بلا

 یسودنک و مسقت هنوب د باح ا یس ایشاولاوما تولوا بیت همش

 ۱ یجوکلاع۰ اکردبونلوا صن قوا یت ۱ هب هطا هج ز ويهين رش ابواکذک

 : ا نوا ھه طخاب eS هاکرد ناشولچساقباس نیزاشاپ ۳

 هجزول هلبا مدا رفن جافر و روشنم زاربا بوش ههلاراشم هددینگنزاو ||
 || یرراضحا ثوجا باوجو لاو ضعبویتسابشاو لاوماو لازا هپ هطا

- eg 
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 قم رم یر وی راک دارا قم وشن بالخ* داتفاو شنحو

 زوالا تش اب هل دبع یج نچ جا طاری هک بضف هپ هکم یرفعچچ
 هلا راشمریرو ,یدیشلوا رودصفرش ناشلالیلح سا« دنوعصم ویو

 | جج ایعاو فار اشا لاج هلیس ناهس ن ارف نوبامه طخ + قداو هپ هکم
 ایس ی طلواو راتبخا مدعا م فرش ین هیلع تلود هدازا تودا
 كرام زج فرش یرداریو ۰ راتخا ییرع هلنا زاّرکت یتعالک هعاطو

 ۱ قناقباو نجاه درج نیدیا ءاول قاطا)یدلوا رابتعاو رع زاد هزهب هلی هک *
 | م دفا ندنوناشاب نجحراا دعربزو یحهدرح (ادیص هیحونو ماش

 | هنفرالصء «. یدینلوا لوصوم اشاب دمحم كلج ریرو هنری و لو زعم
 یکی نوا ی كلوألا میر نوجعالوارادنفا ثعا همه یوزاورادم
 1 ام !یقتلخج احر بسمو نشور لاما بدید هلا یغالصحم ی دبا ینوک

 نذار م رع بولوانیعم هماشاب هلی دبع ورو نج هتحءاش تاابا ناکحاک

 | مارا هتسهاچهدنوتصم ویو .ربرفنو اقنا یلابا ادنضیخدآ هیاتشاب د جحا
 | نامصم نیلجرادزفد لاوخا لااا ) یدنلوا رتیسوزادصا ا

 تدم تولوا ندنسافلج لوا ةع ازور لسصا نع إلا یوم (ی دنا
 | قزاهمشهدن رفد نق لرد کک وم دهسم هد ید خ قلزاد هسیکه دیده

 . ]| لوا قش « دنبي را ترد شألا.ؤلوا مهم رغو رهاتظ )عیلعراک ۱

 | انا هرادا ییافیتسا ربط خرما ر دق یاتراد زوئوأو ۰ ماکت هلیخارادرتفد

 | یوهفن- لولف هبضت ۸ ماسحیاو. ع یدیشلوا ماعو ناخ لوبقم
 (غلنار روما دي هلی حوت یکی او تبا اصالامکلآ نیع هنتففر "یادند هرزوآ ۱

 ۱ خسلواتتو ثيرع ساک عرجت زدق هتسر هموتاوا هیجوت هنفرط

 ا | جرتلابا قان تفل قبضا فخ نکیشخا تقشمو درد له اله
 1 هننلصا قیرطو- .دازا ندترط دف تو اۋا یلات شاک تقص لام

 | لاسو همانز ور ك وبپو سام شاب ناغزرب یدیشلوا دا رعزب هللا ع وجر
 را نو ابو لی ا ۰ نادزکفزونهدهلیلح ۹

 | هتسورج یو لات نهار عطر اق

 عقر یوم یه
 0 ۱ | تدتبوا نبش



 هیس اضف زص ءو فرش یدنفا شر هدار یدنقا دعا صفا

 هلیساضق ماشیخد یدنفا دا شبی ,بولوا فرعم یدنقا هللا ةف |
 هلت دات یخاهزا هکع) و دعانقت راتخیانکیشا شام راهم بنک |

 لصفنم ندکتالس هلی ساضف ماش بودنا دعارت نانتموکح تاو

۱ 

 خا ترکی لات ارکان ۱

 جد یغیدلوا ز لار تندوود ی 1
 لزيت ها وس زازکنوید نسردنا تمدخورب ندنامر 4 .  یدلبا لاهتاو

 رخو فرشة موز چ زف (هکم فری لب فدای او اا ر |
 یرادقم هرکس دبعس نیدعاسم فیش نالواهفلس ورا فلش |

 | ۰ دنلوصو هی هکم ایعبط هپ هود تاف رزم حد موق نهرو بلط ||

 ,امغبواغ وغ عفد هللا نیل صم زم وت بولو بوهنم یرلایشاو بولم ||

 یسایهازصم .یدیشجا وا اطعا هنیرلدیو لیصح یرااتشا نانلوا

yV 
 Cans سس سس تسصسصححسصح بسر

 ءاش هنعیدلوا خاهساو ظاستتا ها هلا فرخ مدوم لولح جاغا هرق |

 ۱ چانو تخت بحاص ء هاکر یمن جا ما ضیف لحوا هدعارذا مرح طساوا

 || كيالسو تیام هیدن ميعاوبا طظ_فاح یساضق رادکیا یدلوا |

 صحت

 لبا یماضق فب ریش س دقو دقوت لابا میت كنیدنفا ممه ابا ثیساا
 رادان هداسنناوب  یدلیا دعاصت هتن ولوم تام یدنقا رک اکسس
 یفیلکد هنن مت ندرلاغا نا ڪڪ هدنس هطوای رس تولوا لولحم رایت رج

 لصوت یباوج غدنرانکبور اچ هربادون ور ندنتقو یزدجام دلاوو ۱
 ۱ هلبا با رهاودینو راف سابا قشر ندنخد دنل اواناسحا هعوق مر نهرا«

 e س و وا نا لی طبض ی اع بفیاوطو راذکمد اکتفا

epey شوارد 

 ای اهل دام ب ودنآبغشو روش تاداحعا هل هام رب
 ى راهض اعم و هب هدل

ت و فیس لاعاو 'رتسو كح هدعرکم تاب : مرح بول اره جیم
 ری

 یرصم سج تک هاعو بولسم تما ندحنانڃ ور واچ كر هیلبا

 تفارشویطاست دعاسم فبیش بویعلوا مضه تااذر وب ندنفرط
 یهیلع ناود هلب رل هطلغم یعاطقنا كنج ینصم هسرولاق هدنرزوا



۷ 
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 ]| كدا بونلوا بصق ینادوبق ابر قارب رم رب ك کلا دبع
 |[ ی دنلیف لاتتع الا منال ل اشم رادصا عملا یوم هدننععیمب افضتسا

 ]| داث یلاسمران رش ( ناښج هبجرس لزعو ناباوب سبحو بیاد ات
 هنو هت روا یرطس بو دیا دصق راذکو تشک هلبآهرکتع تثیه
 ]| هلا یش اکو لن فنر ناسلوا صیصخت هنن هظف اع ونق هدنرراک دل

 | دو زم باب بویلوب ی دحاو صنع*هدنرب تبون ندرلیج وبقفن قرف
 ]| هد هروب نم هلبل هدقادنلوا سس هل و یلاخ نادطف او :ن ابرد

 || كنوفچ هبن  یکفمربغ ابل ا یف اانا مظن هرزوا یلوا یون
 || ونکی بو قزف نوا شب ربضه#نادنموغم_ اس داو نم رذحاو
 || تاذلاب یرلف دلوا تلفغ راست قرغو تحاررتسب هدونغ هدنزا هطوا

 || یشاب ج هبج یسک هصاخ لیدبت بولوا یهاشتهش مولصم
 هب هناخ هبج زونه كن !دففکش اب و كهنلا ومو لاسرا هباغا نطصم
 ] 4 اه اش بضغ یاضفلا هرجن هدک دم با لاصار بخ یرلک دلک
 || تانلوب یب ونرلیعتلل وق هرق نانلون هد 4 اخ هبجو ل اعتشا رک ولع

 ]| درب ورفرس هننوباسهرعا كمزوتکه نسوق اغاب بولا یرایسجویق
 ۱ زانا مہقتو هد افا ی ارچ اھو ےل هباغا رضح بولرا لاشما

 || ترادض مولعم یب دلوایهاش داب دای یرال امش وکو بی دان یدیا
 || ا دخک شاو یشاب یب هبجو نیهعتو سدح هبهلق یاد هلغلوا یه
 نر اسلل هرع نوحراف دم وب هد. هتاځ ها هب اا تفت نم

 ]| یدنلوا نیم اغا نیسح یزوتهنیصن-قلیش اب یب هیج بوتلوا لزرع
 |[ مقا ندنوب هدنتعف یرابخآ نوباسهسولج :( هقرفتم تاثداوح
 ]| هد هناتسا یرادج ان ترضخ هان نانلوارپ زت اباطخ هلا رق نیم یلمم
 | قدورو یماهمانباوچ هد ا تالو و اطعا هندن چبا روا نالزتقمآ

۰ 

 || ن دقت یدیسشعا اع دنا تضخرو نذا هنضرعو امن | موسیلع ےس ا س ز
 || رک ذ بواک هب وف یتوکیجنزوقط رخ الضضوروادص یلاع نزا
 || هیاسا هفشب ن دنکبدلیا رونصلازدص روضح ضرع ی همان نانلوا
 | ید خب دلوا كلام انرا یارق نیتایلصم هنتموکج مامزو كلاه نلارق

 || "*دروا یکی دتیا بصن یلارق نیتایل سیر, كنیم الغواو نایب ورب قتاعمر
 || فن چ وا ندابامرو رفنیکیا ندمالما لها هدزوکدمرمش یدلیا ناب ز
 ]کام یا رطا ةرزوا تداع بوا واروبنو لب وقم زرار ةاروز دهاش



۱89 

 رب اسو خرن قوس لهاو هفزتخح هلپساوه كمردنکب تم 3 1

 ن دنر اولا للا یوه ی اغا تویلپ ۷م الب او يبت هذراتصوصخ

 شن راوی بال ل و

 افت شفت نداسنفم هعفد اقا ءا هن واڪ | دلبا تا و

 ید هلارانش تو دنا فیعضت یرابت قر اک یه رد :قوقح

 هل زا ی یهضلابنا کنم .اورکد اونا اه اذا ازکلانآ ملن

 نهشیارجا ةدنقخ هلبایصن یم اف ئر کیو تیاعو وہم نشتخا |
 ندل هدتسنعام و زیغت ینزولم ندنسعک قوش یدیتشعا تورم |

 ۱ نت هم ما ترازو یو نرو
 تر طبتو ضاغ او هلهااشم تالش اتخلا لد لکن داراب انا هغ ||
 هقولع لوصو هتاناعتس ناسا كاملا وم بونلوا یضارعا ندئ هقناس |
 دمو درج E و هقیج

 :مزج ییفج هلوا دیبا ایرو ید نادوف سس

 یر - هکر دنا یخ اک اه - ضن نکیشل وا تراشب ماب رظنم هلا
 :هننلطمو ایه ین اماو مالحا ی نفسا رمشنالاع حایزا

 .ینوکی جز وقط نوا كرح ها همرذکح نانلوارراضحا پولوا اسران
 ارد نادوبف لنع)یدنوا بی رةق والجاه یل دنو ببن ند هناتسا

 سر هعم اس یتراسخ ی لک كلببس هاناو راجو یتزفک تا اس وخد کد قا

 || هنر نالپ زدنوک هبلاراشم نیضتع ناعوت بولوا یر ادججات تیرنضح |
 هدنن ام مهو ت ادنولو توق دښو امه ی انتو د هدا نم اسیم لاو ۱
 ندنغد دلوا یزلمولعم یار هب نم لصوضل رب او هطل ان قي هل انک ۱

 غاوناو ثاربا.درض هفالطلا باو هک قا با هبوق تاک زای |
 الرغ و هلع تاوع ینب دزان وب دواب هلبا ون ناف اا |

 دنا اوو ك اخسر هب ملفا یزدنبمو قر ااا لا



۴ 

 نی نئی يخطف تله يفوب یافوشم دابا ثم زع ةبابقع بناجو ||
 ۱ تور اوفه و اکو زاد سم زار نکنر ندن) هم طق

 ۱ یتبدب« خم زا هوم ناطلاماکو پ ردازس هسب وف هتک  هدفدنلوا
 اأ مولعم قابل نالوا هدرعشو یداجم نالوا هدیداووب ءزمشملبا داشنا
 زا وسط « یدنلوا تن هل دوب هعطف یکنارب ندنناهطفم نوا قلوا
 هنناپدتپلکمذ منفا مدلک نی ذنشا . .مدلیا مهفكغو دل وا دوج ضرع
 زدنود نکرد لدغو ا یک هد , یک اخوب همننکچ هنت آراظتبا

 زولبیک تا هنيا بانس هدابرمس مدوب مدنفا مرا چ .هننادینافو
 | لوک لوک .ميکاريز مرم دبا فوخ هکتار وک هدامرک |
 : ءاقو مور ردصض بضاو لع ) هدالما ر ولب ر و ڪر
 تفع نلاک یدنفا نکی, وا نرو قاور هنن زا دض باح ورزور تدهنتسروب

 هددبعا ین تیاغ هلن دمماتخورنطم عرش ماکتنایارجهلاتهازو |
 ین یبرطلا بسح یلبا مور ةړادص بول ارقو» هلبا تحارتحاو له |
 || دج هصاخ ءابیطنارس ییلبضاق لوبناتساو تیانعو هج وت هب ېدفاالنم |
 3 هدازیرکبندفیدص ترضح"هلالس بوبا دام لیسک:یخدیدننا غفر
 || ئابد چ یبنلیف تمرکموری؟دنزاوننسهباروکذ مءدضقیدفا لیلخ |

 ۱ یوب یاد جوین هد هناتسا هه اهاش هشع لصا نع هددیع ےس وم مور

 صضءاپیدئالک ندنفرط كي دن وورب,ندن دهر نکیآ زونلوا ع دقت ضرع

 یوزجورادباتو فاغشهدرظن یدابهسیاروک دم یابد بویلُ اب هغَل وا
 كنعاتم رخا راد هفشب ندنشدلوا نا هتنشک و هدوسرف هدنل امعتسا

 ]| هجوم یزانش اما دغو دانك كنعاتم هناتساو یرابتعاو حاورهد تاتا
 وړ یاد هدا وم راس و دابعا دعا ایت بولا ينرادجات عط رد |

 یاهاکسد:اددحشو بلخ راندا مچسابید لاحرد ةلیسهدارا قلو عدقت |

 .ضرعوالاجااب نیابد یرادعمقج هنآ وا مدقبهد هتفهرب بونلوا بضف

 یلاوتمابتد تانلوا که داانا ونلیق لاص ا میدن ناب رہ روض

 یتدیکآتاوینتقلواماع :صاخزازاب روب زوما ظنزارط هف د هرزوا یب ایب
 || فلاو خیام نیعس ثلم هتس عياقو )یدنلوا ماهفاو هدافا هرانالک مزال

 نلافونالوا یساغا یر چک بیلا هاکر د( ناب رکن یاخاب ترازو ناسحا |
 ق راد دم متن لوپ یساضا يرهکب هدیناع نامعدهع اغادھش

aun... 

 سا سس

 ل



iیفورعم هلکع د لقوا یدنه ید ۰ دنخ االت شما تایی وتو  

 .یادنفک هدننم هتباسعفو فشکو هدارا ییسسارجا كرو ی #0 1

 باعجا نالو دلا وخوا ةياور عو تدوع هؤز کن دنیفاعت اتشماناو | ۳

 مطالبو برض رابرهیتس هیر اج هس مث رک ندب :لادفک وفا ٠ قالفا| 1

 لوک بولک اونا زر سر تعصب رز 1
 | روص نخ هنلوا عیب هلبا ام صخر ا مزاولاریاس 3 :بطخ کو اخذ |

 | رتسیو نھ هاو - رضایی یاد را ال ۱
 وخأنو قیلعت هغارف:تفو هلیثسح ثاود لاغشا تیارو ه ةلالخوا |

 رفقا بن بو هیون موح زر ناخب ناس یدک |

 دنیا نکک ننایزج هبپمح یضرا تطابق وا |
 ارد ضعب هعشب نددنکی دنا هطلغم وند ر دراو تز ل ت هار

 مه ندنکی دليا ریارفت دل وا یهظعریض هناناوبج عمو هک و
EREN۱  

 بودا شورخ یراهناکولم خبط ق ووش وشو شوج یراتمه یاب

 هدخاننملع ندنسردفو یشابیبهبجو تاکلا نشو شن فا

 هدانسرف هل قوق و | بابرار اس و یدنفادجحا یدیرک ن الو ارپ م ترا |
 | ندنغیدلشان هغاسقیچ وص بوئاوا رفح را رادفمر:. یهیشعاا |

 تراب نقی زط ندن راک لبا لار داو هح الف ررض ناك الما ةقالو |

 نلددنلدا تفدو یعس ه دیرهب نادهنعقات ناصع وب هلا طیظتیرازومآع|

 ناکرا یس هک یوا تن هفیرشلا ةا یذوبشا (هقرفش تاناداوخ ||
 سفت« دقداصشت عولطو تعجب نمجمادقع هدنوبامه یاس تاود | ۱

 رو نګ و دخ بویلبا تبان كيربت خر یازجا ابا هنابهاش ن ۰

 قیعماج ناخدمحاناطاس هللا روبزو هبیزرب تارادیضوضح داوا

 یارسهرکصن ددیع ةواص یادا بورؤ رون هل زارا ولا با رادید |

 ابرو بارا هدب دلیک وز کنم او تا

rp r ۲اکر و راروان تنس هناخ نالوا  

 خب هلروفسم تولوا ندنا ناسه لا نع توتو دص لاتعطرع هر |
 ۱ یغیدلوا ۲۳۲۵ یاو رک اره راقر ڪڪ حد هک | ۱

 هم ا Teg Sepagr ور و و 4
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 اما حش الباب ناو ناتار ۳۳

 او نا اهج وقع رهظع سو دیااغتقا هنرتا یخد مظعا ردصو ردنصو ||
 ۳ -یسهریاد بولی ودنوکح غااطع اهجب مکح نوجد وع داف

 | تناشواچرسلزعوباکلا سر توق ) یدلوا نامداشو روزني ناتسد | *
 لمع هذازاغا روالد نالوا څر هردان مهتا هدالاب لاح لاا |

 | هتسابزدنسم هرزویوهقم .قطنلابلگکوم اللا نا ع .یدنف|
 | یرع "هواریش هرکصندنوکق رف ودیا دع ثوم"همدقم قدعابمژ |

 ۱ وبنو یبدما بولوا لجا یعافنز كيبلو له

 رس درز طی ىتىڭ ۈچ ۇر واه شة تەم مک
 وس و بالا سر نوک ی چوآ ییرک بكن دعقلا ئ
 ۱ ر iE هکو تاکی انشازومز هبلا یوم یافوثم یذلوا

 || اخلی, ,قدرهاظ ندلیذ یغیدزاب هبهقبدخ یغبدلوا رداق همالک تاض |
 || بوتوامهف تفاسل ن دنلاوسا هاو لاغ نطصم معز تما ا |
 | هدهوادا ی اوبد روما  .یدیشفلوا بصن یشابشزاچ ءدنامیج ول ۱
 || كند ایذ هلغلوا : لهاج هدب یضقو نسخ كن هدافرهو جاو |
 ایجوخ ظعا ردص هلبا قلیشاتشواح و لییلذتو لنرغ نوک کیا ۱

 || تغارفو ع ورش ) ی دنلوا لمتیدنفا هجا هداز بیظحخ یاد کر || ٠ ٭

 : هرم جیو هدیمکاز ایر هنراقش ( هیفانصر دعب ةيراقسهنیارخازا |
 || هب هزماع هن اسرت صوصخانو  یتفیدلوا هوطعدیا وذ هدنالتخا تولوا
 ]| لس تطخ نالوا یز هتداعس ناتو هتسارکس انجا ندیااضتقا
 1 یقینا شرع هب هیلع هتعاشاب نام هنت روب روقط یک و دن لقفل

 فو جادنم ابر ددینکنز اىد لوکه قاصوذنلوکهجقایص هر رافس ۳

 رو مت و هصاخ نارابعم ضل سش بولوارداض ع اطا رک هدنان

 || توپ ندنرلبطوب وصو نایلسر او شواجر ابو حوتف النم نالوا

 es یاصتاو نييعرابربغو یرظانوصف ىلعو
 | یک یک بو راو هنر روم هلک د هنلوا ضرع هلبا یقیقخ و هنک
 || ككنلوک هجن ابصو يعتق ناب رج هر د2 كنه راقس رهذو یف هو تو
 ]| یمهفاسم هتسابزددیمکزا لرد بولیزاوهجناجیمایود دیفکنزا
 ۱ طیب بتویلوا شاطو غاط هدنلوب و یفیدلوا عارف كيب یکیایرکی

ean RN hE a E7  

 a حس سس اه 3

 راو سزا



 تا ان هنفابونلوا هد

 بم یر یا سا سنوات |
 نامرف یلقن هبه ياع یاس ها ارالدیالا ی تفر |

 عرض هدنافب شن فدیعاط ناشف بو وتو و
 يا تیم رچ لیخاد هليا .یالا بت ه رزوا چو عن دنلوا نا

 یدنفا فسوب نالوا رومأم هنرمعت ارس هنرذا م قند بو
 ۱ ها ساو فا دض نیو نایت هیت ما زر بنا[

a OAدیس رزق وبا اسکین  

 ناوت د وع ءان هنکیدطا او دن
۴ 

 بولک هت داعس 7 ه اتتسا «دنطساوا هدعملایزو" رودصخر رش ناعما | 1

  یایسلج ان نوای لیقت ) یا روربح ییسو " شم مدح ||
 رمهارا نایمر زیعصو توا رظو لادتعا بک اوج( شات[

 مما بضمو یدنفا خاص دی مالسالا جش لزرع ):

 تیثیح نیابزا یس هیا منالامفاطااو یفراعتم هل هدیزکرب فاص واو

 تساونلا هبصذ مع نک یاو ) نکا فاد اّرعو فعاضتم هلاهتساو

 للامور :.یدلوا رطاخ خم تالت تاقا هدنس هنا لاس عقاو ||

 »دب داول ضفو لع هدزعهو لعبوا وایرکسمیضأ لو طان اس سبام || 4

 سالن هدروکذم موب یدنقفا مصاع هداز یلح بجا ی یی |
 نئدلاىلو قالطاو ءمع ) یدلوائزتکدشم ىاراتىزەهلاات

1 

 ۹ هیچ 4

 هش ا طك شب ی ازم ملح اس اتت هغی دلا وا تاج نه یا هتوغهللا یو 1 ۱ ِ

 یر کب كن هدعقلآ یذ تولوا تو غور هنوپامه علل نوکر
Rrیاب عضو هشاطکلبو تکرحو لفن نداسا تشب ِ  

 | «دیج قالخا یدنفا )اضدمح ناناو تقولا نفس( یدنفالیعانسا

 هدهحلکأق :هریکتم هال زرع ت تدصم هدرا رأوا ەدىتلاىذۆبشاةرز زا للولاد |

 كنيراترضح ناطلس هئداع واتصع  هقخب هال .یدلوا نارود هاف ۱

 لو یبشاع چ دزوی یار نت ناتو ات یراق ۳ اا
 بشر یالا خد ياهلا راشم بوئلوا عورت فار تلضم دنا

 یراغاتجا هلب زر مک هتک اب ره وش «دنیاررش یژاةمزحم )اوو ||
 ینادنفک م ظغاردصاق اس (:یدنفا هفنیوتدوط اب یدلوابوصق |

 ۱ | هب ابشورپ ا متم ریدقت نکیآ یرکنمیشاق لب ۳



 -پ

 1 | ترضرادسبترازو نانضطا)یذلوالجاتسد درک یط یر
 ِ e :هرج نالوا یهاشدا تسد * دن اشنو یهاشنبع نس رغ (یزانرهش

 | یساکذو لقعو : ناسا کر خو روط ةدنئاکنه یفارادمطس كناغا
 هوجزلا لکنم یسناقترا هپ هیلع بنا یف بونلوا ناکعاآ نارم*دیعس

 هلیماعضنا الص # هروم هدمرکلا لاوش لیاوا بولیرو کح ناباش
 ۱ نوضح تولک هب یلاع تاب هللا یالاو .داعصا هراز و یالاو هبر )له

 | یلصح هروماقباس یدنوا داعساهلبا تعلخ یتانسک [هدیهانن ترادض ||

 3 هنمحم ریزو هداژ نسحو ناسحایتلابا باخ هب شان ینطصمرزوییفول

eیدئلوا نامرف یتع نعو تکرح هپ هبهاتوکنالوایصنم  | 
 | هدلاوش طساوا یدنفا یلع نالوا یناکخاذنعک (هقرفتم تائداوخ |

 ید لواری ه دنشاس ماقم ی دنفا مع قان سو دکت هللا لرف

 | ددص مط روفنم هلی ساضاقا یم هنر کر شع اضوا كن اغادجم ( ینو غوا
 ۰ رود نادناحا طالتخا هلا یتدأت قامت ن دنب هن خو رودصت ||

 || نجاوهلاق سما فرو لاکبولوا ندمارک (نیعردع ) یدلوا
 || نالوا رثاسللا نم ردنسم سلحم كمن رانو لر لوا یتعاتظ

 ۱ هلبایسس ناوخا نعطو ناسا تدادب ید ان سیم تن

 ۱ هشت یماقا ه دس هال حات یر دبه د هتشتسا فولوا نابام تن

 ]| كوف ( قابشاب )یدنلیف هدنو لماخره فن وخت هلا لاعشو کوو
 || اناب یو نییعتو بصن نب ڪو یناتروخا زیماغادحم لادبا تالوا |
 | یوقت ( هاشدا ) یدنلیف نیشناج ههلا یوم كي میهارا یردارب ا
 || هدنعماج هنفوصاب| یعضءولضاضع)یزاترضح هلالانوع یف ماد هان ۱

 | كهل زند دیفوصابا "هم هما ٠ یدیارلبا ادخ ةضيرف طاتفساو دا

 | تحلطیتعماح هيف وصانإ علا لع نوک یون كني هنفا نام ۱
 نیسحت تارق كيلا یوم یدسنفا تورو ر و دونیا
 مح نان ) رپ دلی نییزت له تمامآ تلخ تقی تاتو ۱
 ۱ 1 هد یمض ی]رصش هدنامدخ نالوا مهاو لنب راضعب اچان

 || تس هت رازاس یراداعبا نادنتطلش تاقدارش برو . روهظ

 ۱ || نا رعاه ترازو یالاو بن هر ( ناشن بیرت )یدلوا رودص ظالتخا ۱
 نالوا
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 Fame ی "اما هنانسوت زا نع ك هيرب نامارهت هب یدنفا ا
 دج یتا اماه :هبراو, ابا اما جط«بونلوا هبجوت هبیدنفا نیطصم |

 نیدنلوا اما کبک چی یک ال هیجوت هب یدنف| ¦

 نیکایجهبساحت نیدرح ا هکی دجا هدار .ناسح یکلیع هلناسعم یراوه

 ییاک راس هکب لیعاعسا فیار ینبانک ءایس هبيدنفا مایه
 هدارفطاع تافوق وم هی یدنفانامعت دیم هساحم هو نر. هکب لع ماه

 نايس هم زور كج یک هپ یدنفادخ!یمرهیلام . هب یدنفادنخو ر

 هییددفارکآ اح دیس خروم یب ان ڪر ليج هبج هب یدنخا لفط هداج هکم

 هلاحاو ضیوفت م هنیایزتشانم هحور جد بصانم راس وتو هیحوت

 هليا هن ابها شاب اطع ید كر هک صع نالوا مورک ندنصدمو

 هان طوق بونلوا اید ناب اغا بصانم | یدنلوا هلازا یراترورض

 ندقلأنا رادفوج لاج دالس و .هکیدچخا هدازاشاب لبلخ ینلاغا

 نالوا اکا سز ( .دازطتسا) یدنلوا هیحوت ر هکر EFA جبر

 هتسابر کی یرون نالوا ییسیل تم ۵ نبمرخو وا كندفادمح فاك

 بنصانم هل ناهز نو دس كلا ع وغ ربع بولوا یهاش س بولط»لقت
 هلا یبس ییبدلوا مانا راذکت ین : اوج نمک و دزابو مادْتسا« دنلود

 ندندرط ماعمالاو ردنص یغج هلوا ماظن لخت ی رفت هتسابر ربطخ ماقع

 هذ د حافر, | یدینعلوا مالا یما ما كنبدنفا نیماو مالعاو صرت

 یدنفانیسماهسیارلوا كي يروت هرخالاب بو دیا زرکن باوجو لا وص |

 یس هچکت اهبجوتوبد نس دیا سر نسنسا ییکره نوساوا خد
 نکیآ شک ی رعد هپ یدنفا نیما بولوا دراوربخ ندیواسه فرط
 راد ڪڪ نمارپ ك دحاو صطشو بقاع یربخ تحازسا هلا یوم
 بوقت ,هبایلاع بان هلن ایر تمدخ یدنذا ر ٤د از اغاروالدنیلوایراکفا

 تع زع هننراپز یری رانا مرح ناوحا هناتطب كولاوم_.یدلیا |
 لالمو نزحر اب ما هلا هاکناج هارب ناسمه هدنکیدلیا تسایر كب ربتو
 لام تماش*دنراذک ی کیدشرآ لاوز تفآ هنس هب انارکیمعو

 یرادافو طر یافیا هلبا تیلستضعبو یر اط تربح هنبطاح بودیا
 ترتحنراهنو لیلو رادکمد هلا هفافو رفق هدایند رادهنشیلا هدک دنا ||

 هبسس ک هلا لاا ر رع تمصصمو هلب ون یدشنکیا راکفلد هلبا راب دا

 ام یضنمو و مور رنج هبلوا دعاس نامز همک هد لام هافو |
 ندنلبق تعاسکی تنال واضراع ٿ نوا لبق هئسیضعب هلرانلوا كاله

 تست تم

 چ

e سا 
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 ( ونو یدقا دم فلرمو یدنفا نییردا یشلتم مالسالا خشو
 ]هد اهاشروضح توللوا ناسا هدر بلاط یدنفا لتعاعمآ ||

 يشهر تبا طلاب نارو اوتوکاونحا نتلااهبات لب راغا عامتجا

 ءاغلا نيب وديا رقت نمولع ی انو رشتا محاروکد دمررقع
 | یدنفا فرم هلیساضتفا دادبنساو دسح نالوا قراقم مع صرع

 ها تکسع باوخ یرببرقو مایق هیهلداحمو هضراعم یدنفآ سیردآو

 | نالا انهلاتوئلوا ماعنانوتلارزوبهتبریبره «دسلحت بیقعو مالا
 ]| تاهج شکن هل اتاعدارفا تافاضا اردنکو ٌماودرهنسحت ثداع و
 | تخل فیافص كمان راب رش نالوا رخ ادم تونل مازا ا
 ۱ ٍصاخ درک تحتیفجدلبزاب باو قجملوا ماقرا لصوح یاههگان
 ۱ هداز اشا نام ( كيال هیجوتو اذنه فنون ماذعا ) ردعاعو

 انار ودع تافولادعنو  ادضفکه دنا لاح هی اشاب مختاری
 |۲ ك اغا ناف تدیااقناو صاصقخا سکه تم دخوایخد هب اشناب دمحم
 هاش هنغب ذلواوفع لباق قدءاسا نال وا قتصههدنلود دزن رخ ومو مدقم

 ۱ مانا هاکنربغ دارن یوطععممو مادعا موق رخ هدنسهرغ كلاوش

 | دعلا هلو ناننرهتاغ دخ هزوز ر رورفزور (رطق دبع ت تیر یدنق |

 5فض ا یارفا تعب یاس نابنب دبا تلو ناکرا هل
 1 جارخا ) راندلوا نالذح هلا نارود ه دخ افاد لافت بولو عت

 || ارا كوا یافنود وکی خشب ك کک لاوش (نوبانه یاد
 [ ةو نیز نود ماسال حشو لار دص یشان ندقلوا اعم
 | تو ڏنو ناقاخو نامزرواد یدیارالوایهاشداب مودق ظتمویهار
 ۱ نادوف ةدراقدلوا ناشو تکوش "هد اه ا هزوک د مرصف ید" نارا

 ]دعا رار هورذ لا سللت ینکررک نالوا داش دزاو اشا
 ِ ۱ تغ زع هندن اج دبفس رو تاقا ةد تعش اظ اق توکی یار تولوا

 . ]| تاهجوت:رزوا تلو د مسرنوکی ن درد كلاوش (تاهجو عوقو)یدلبا
 1 ه: ی دنقا هنلا دع« دار ید قرص تم یلادخکىب طع ترادص تولوا عقاو

 روالد ندنل-رع یدنفانمافشاک هداز رطاش قمدخ تاک تاو انا

 هح وت اد دم هباغا یطضم نداعز قلشاشء احو هبیدنفار ۶ هداز انآ

 ٤ قطصم یم یتلرادرتف د لوا یش یدنلوا اقناتأ ۵ هم دخر ات تونل وا

 هی یدنها مار دم جالا ی زافارتق دو اقناهم راقمصتمتلائو ین و هب یدنقا

 و شابو هر یدنفا یدع حالا یقبما سیر نماند هز اف
a ae aerع  

 مس
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 دان اهن اف راک دنروا نار FEE هيلا رو

 هنلاسرا ءانب هنف؛دنلوا راشا هدیاددتسا تروص يمومخ - ییالصتسا

 اب وحمى هروکحدم یاناده یتدلواو . رودص ن نوبامهمما راد

 رکد . .يديتقاروقورارهش "تع ضورمم هاساغامالس هما
 سالا هنب رللحم ضعبو عونصم نذصلاخ بهذ یمیاوق هی ده ناسنوا

 ضبیو ندنچشن مان یبوواط تخت شالوا عوضومرهاوج ریاشو
 تاهبجوتو مور ردبص بصنو لزع ( ۍدیا ترابع ندمک قنرافت

 دیعس ډم هداززبم نالوا لالجاقنور هب با مور ترادص (هریاس
 نوک دب یرکب لمظعلا نابعشو لامکا نسهیفرع تدم یدنفا
 لالا سار باسن ها دنلب هاجوا یدتفآ ن اع هداز یدنقا رکب هرق
 ربصمابقباس تن چوا شب یباضف ههرکم کم یدلبا لاما

 ندروکذم مر اتیساضفهزونم هندمو هبیدنفا نماد یسبضاق

 شک یساضف فدرش سدوو هب ی دنها نامعیسضاق هنردا قیاس

 دادغب اشاس بولوایس هیاب هطلغ هرزوا كجا طبض ن دننابعش یکیا

 ¢ دمج دیس یساضفرمزاو هبیدنفا نطصم تفع یسیضاق

 دمح اهدازیتفم ندن :اصمر روکحدم لاس رانف یهشنکدو هي یدنفآ

 محو دبع هداری دم ندروکذب 2 راتابهشلا بلحو هبیدنفا

 ]| هدار یبح هنرداو هی یدنفا دمح ینامرک دا هرهاف رصمو هبیدنفا

 هداّز سریسضاف دما اشاسو تنانعو هیجوت هب یدنفا دمسحم

 ردصم هلیس هاب هنر دا یدنقا لک نیما ی 6ونفو یدنفا رداقلا دبع |

 دید ط اضعب یخد هرلتانلوب ابطالا سر بولوا تغرو فاز

 || دا5 ينا ڪ نانلوب یشاب میکح مولا ءانہهنغیدلوا للا قویسم مارکا
 لغم هلی هپ اپ یوطاناو  یهاشداپ فطل رهظم یدنفا عیفر دمحم
 ینادع رابرهش ( نوبامه روضحرد هیملع ٌهْیحابم ) یدلوا یهابمو
 دیار یرایبعر هغ رش لع كنبرت رضح ینادوصلا الکی ماد

 هتسراو یرلنوکرولیم هب ي هیلععو هیلقن ثحایم عاتساو فصواان

 هدنرانوبامه زوضح هدف رژ ناضعر هاش هنغیدلوا فشکو  حاضیا

 ه دننروص بلاط فن شبو درفهوو . تأرق تبا چاقرب ندیضاقرمسغت
 یوتف بولبروس هدارایرالیا ت کر و ضیف هضافا هلناتیعمچ املع

 ياو مار ؟نیسردمو باصا هکلر رقم یدقا رکیوبا نیما

 یدنفا دمحم یدیمحیس هحاوخ یارسو یدښڼفا تک
 مو تم ا

0 

 و <
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 سس سم 2 مع

 | دورش عفدو روفت ظفح ءانبهنفثدلوا تساي یراحت یاضتقم تود
 | تکلعو " روم ءرلف طوا یزاتلابا مورمضراو ساویس هلبتسهدازا
 | هفرفتم تانذاوح ) یدنلف وشنمزادصا هدنناب یرازواج م دع هناریا

 ینشاب زوبو رابتخاو نسم یدنفا دمحا یلکتب وک نالوا یناث نش
 ثافو هلدوعون لحا لولح هدانا وب : فولوازادکما ری رب زوا غ

 ندنوبامه نور دنا . یدلباتابخ بسک یدنفا خاص بعلم هلبایصنمو
 نکیشفلواسصن یرادرتفد لا یتش .یدنفا ی دبع طاسطخ ج نخ
 كناجاسیدامادفراعو راهئسم ثابح كرت ندمخک قوخ يخدلوا
 ۱ ندهنافز نارکناوت یدلنا رال ۷ ززن ود وو کنج تصاع

 ۱ فیحو جولفف ور ن دن دمو اعایطصم فد ی هلکع د سادا لخ

 ۱ | كاملا عمدو ع بولوا فكم تج «دازا نیطا حور هداتن اوو

 | فحتو اوما یغیدلوا لات هزرل ندنلدیو فربص هع و مفم هلکارذغ

 نددچسج تاعطاقم یدلوآ نون امه "4 ارطاراد لخاد نوکانوک

 هدنرل هدهع هناکلام هج ورب تلر هسم ک ضعب مدقا ندنوب کرک ناخد

 مانتغاو لبنضحت لامرفاوهلا , مالا نددحاودب نیمخلم ءادشا بولوا

 | هرکص ن دکحدلرو یمبریعو یرانازتلا لپ كن هعطا م باحصاو

 ۱ هاو د نادم ضسب ندبریف فرطو یتنیدلاق خلبم قو یټ هنبرافرط
 ۱ [ تارا ضعب ینکج هیلپا سز ۲ مظع مهن دهن یرمم هدلاحیمندنلوا مارا

 ۱ | بدعطاقم باجصاو ترضمهدنفوس؛اشهنکبدابا مالعاو هدافااغیتسا |[
1 

 یفیدلوا ترک بیس هنیتسملالا تد یرع ندنفندلوا تراسخ

 | | كندعطافم با او ترشابم هیما ظن ,ندنف دلوا قم

 ۱ | اضرایم هلمخ و !طعا نادب ربع تناج مالی یرلهلحتمهروک هنب راهصدخ
 3 ۱ هجور هي اغا لیعیمادضک ن اطلس روب رم هرم ڪش هک نیو دنلوا

 || امر فاز ها یف ندنال صاح یوننش بونلوا ضي وفت تناعا

 | هب یناطلس هنب رخ نوجا فرص هب همهم روماو ٠ لاص تما |
 | نادنفیط هایش ردان,نالوا ناربا كلم لوتسم  :یدنل وا لاخدا
 نام ادهاو برب رداوبو فح ضعي هب هبلع تلو د هلال اع ۱

 نا لپ زو یننلاو دادغب یلوصو هدانفب هل ناخ نط عم نا 1
 ذی اس ا یاصباهب هن اتسا رو کذم ناتنپونلوا اپنا ندنف یطاشاب

 جد ناخ یطصموهایس ےلاخ نفد هاشزادان نکیا هززوا تنش

 نینج ابه هدانناوب یدیتلوا ها ور وضو هن راپد و ار نیاز اده
 ے یس ےک

 درد



 هذدافسن اتسا ( ماظع یارزو تاهیعوت ) یدنلژا جیفتوطیشات |
 | هللا:تحارو ر وضح ؛دیهاشنهش هیاوامه هلاتسو "مارا لاق طتس ||

 هاب! لا مورا هدیجر رعنا اشاد مزا ذات ر زو نالوا : ماکعداش |

 اق اس پولوا .مزکم هللا یغلظفاح نیدواشاب دج شیرک یتلیمو مرق ||
 ناما یرلغاهس هولا: هب اشا لیعامسآ دوبنزا رټزو یظفاحمنیدو

 تطاوم هه یهاشداب ماود یاعدو تماقا هدنسهلاضو لزرع نوک یصعتلا ۱

 ندلافا قرش یش قدا و تادنخ و دنن 0 هللا قاما ص سقت

۱6 

 هنب ریپ ندن ر لبسته تنطلد راد كتناطلس غاخ مانبقر یر همزح دم رک
 ندنوبامه ناوبد ناکحاوخ بولوایه اشنهشطاخ عالی سلوا وز

 | هبا: ورنو دفع هباهبلا رانیشم هبلا ینو ماریم هدر رخاوا بولیدوک || وتارق فرش ازم هودوب كلب یرو ها هال سوت نبشرف

 جازخا)یفدلبق ناخرف هیغاعتس از ادم رزو قناسنادوبقو
 کیا كنب رکسع فیاوط نالوا یژالمیلفءاکرد (:نیطنف بجا |

 نانلوابدنرت نوک یر کی تلف یش نایعشوشا یرلجاوم طنش |
 قیم ن وکی شب ییزکیوملسن«رومأماهنضبف هدناکرالا اش نا ویدا |

 ردضنافب رشت نالوا هور وفرش هلتطاسو اغا را دحل س بونلوا مترو |
 ملتعا ر دص (.یلام زدص یادخنک لّرغ) یدلباتارسعلباتیردقبلاع |
 ناو رک ر هش هلبا تو تواننریدنفا دما هر نالوا یبنادصتک ||

 بولواریبدن یشمزدصنولنم ی دلوارپخأ هدقع نر تاودتامهص
 مع صم س س یکی لروگنسذنرهش هکهومفع  ردنتساوب ةدعضملکوا عب

 ما

 گی

 ینعیفا خش كن. دنفا هلادبع هداز یعص نالوا یت اکیریضکت یدایا

 لب هلا ئبفر دنشمقلا ده ه درو ڪڪ ذم مو بواوا  ناشخردا|

 ۱ اتارا یفهدلوا دودھ نو ثعاتطا هر هیلع تاود هن قا تولو#

 هانز اک لب تصرف ساللیتخنا و موکحیغو نانعلا قلطم بودی
 هداش اوب تولوا موزح ما یرلکد لک هدیادن کک لامضا هنیف رطروغ»
 هک راغو تېخ هاو س یشاوم ضو یدعتو رط هنساناعر ین اقاخ ددرس

 | هنیاکیریهکب نالوا لصمو  لیدبت هب هناریما دنیاد یراراتنلد یستقو
 | هلاذبق هدازینسیدلوا .یدناوا لیطوت یدتفا دامام ایا یی |

 | نادشترومأم) دیعط دا كتبدنفا یل زا درتفد ی رات ادضکی دنفا

 | فدهالما لخاهحرک | کز ةفلا-ط (یکژدوادخمورضراویهاویستاابا

 هد طف اجت ر ماو تل ود یانلو ا مولعم هیس اپنا ضیا ةالو ی راک هی ید
 اب —
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 کر یل ی مک هفف رز

 را دز و رن ى ۰
 | مزاول بوت یجد ة دن وتامه یاس یدلنا می دقت هن لحم یتدنزاو ۱

 وڏ بوظ ةقشب ندنعب دنلوا بر ةلاروب زوژز عاوناو رک نیت نوا ||

 وف هزواو هداعلا بانو  یرلکشوّکح ین ها اغا لوقا |
 نوبامه باب صوصخابو نی« اخراکن یا هنو رال رباع ||

 یرهریاد یلرعسو رال ڪشتو صاح هناخ تونلف یداشو زو رشت

 یارس ندنراوید ترامعو بقت ناباس هعطقرت زو دززەدتلا قا

 ندشورد نوباسه تان و E ورغوظ هات

 ۱ هعطاس موج رال تتم یرادقعز ویترد ذهبنا هي هد افشا فات

 || باو رز واروال یزاراوبفو ماع شا روت زیپ کش ةع ئالو دیو
 ۱ ها منا زر ذضو رک زویجاقر یینادعع هدراشیو نیم و رال دق

 ِ یو یر نوا یخ بچوم ساشا

 أ هتشتارا هلا بيغ ل امو هبرغ لک اجو الب دنف رنا كاز

 ,لیداینف وزب بو نورد صوصخابو " باشن اوا شفلوآ
 8 رط بول حآرتسخا فیطا ممبر هدنزاکت نا تا ولالا ةنفلتع

 ۱ | غم ذماع بولوآ بابالالوا نانهذا تاتسرت رخ رفلد

 ۱ ۱ | هنساضتقایفر رح تفنصهو مظسو تسر د یاب قانشا نالوا
1۳ 

 1 عمدبقت هه ولا هاکرا قهاهاش ىا بورتسٍزکد الا هک
 ۱ نللاض بونلوآ هل یتد ینا عود نکا هڙ کم ن ندوب زاید

 ۱ ۱ كف جر جو  هعزوکسولو یر عاواو "دا هل روض درو

 ۱ عام ولو ال لغت لف راکش او عوض هدنشو

TIETEHE Nهات لو 1  

 1 و ۲ نوابه هم حرخا درا "هعانشاو اؤ

 أ n FRE کک ی هلا

 نرود نوش یدلزآوآ میت دنا 5 ا لب 4 رصق

 مخجل )نر نن کمک یار ھو رد بو اا

 كران رص + اشنا هیت نالت هشناع ( بیروت نات
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 ثبو ند لازاومادعا یرانلوا تنوعر یاوهردرس هد هلاوحو
 لبیل هقشب ندنفپدلوا نیست بچوم یه دخو نیم, ,ییکلع یارفف

 هدیاباواو مفر یردف هلترازو هبنر ینیدلوا ترسح لدرب عاد راهنو

 بحر وسشا ( نا طلس هللا به تدالو 3 یدنلوا عيف ون رادصا

 ندی رادنا مح تشرمس هرکاب باص ینو کیس نوا كدرفلا
 دوحو دهه شک تش ززخ ادعس رخ در هرزوایادصم انا ءال یا بهم

 ده او و رخل دشروخ ناطلسوا بولوا دوش ۳

 هه انسا هک یدب نوڪ یدب بونلوا هيم هلآ هللا ةبه هست

 ر دنکسا هاشداب 4 "هدومزف نمآ رهش ریش مسر یارحا هدنسالاوحو تدایس

 تراش نالعا هدرالحم نالوا سان عمحراپ دانم ءانب هفیدلوا نیکع

 كاملا راشم ناطاس رایدلبا ابن امج عاطم مکح غالباو یناهتو
 رات ارالد هلو رولوا عفاورپ هدکیب بونلپ وس راخشراترفاو هنتدالو |
 :كناشاب بک یار چ .ناطلس هللا ةهروآ برط هنو کح یدلوا |

 ید ی رات ناطلس هللا به یدلک هللابثاو رع بولوا یلقرثا 2

 اإ ا a و دا اوج 7 یدنفا فوت وا ۲

nasan renege 

 یخد یراغا قاچواو لاجر راس نالوا ندنبابرآ نیارهش بارهشو هداما ۱
 هداشکن : لهعماس* هزا و ردهراشب لر اون تم هلا افخا ندور 2 رلکرادن دی

 دافیا هدرا هو راکنو شفنرپ نیر هزاوردو ردهروکص هنر |

 یادص هد هش وکه رلیدلیا ر اپن دنن ام یراتبش هبا لیدانقو ع ومش |

 مرا شت افص !تشبشو تان یاون هدفرطرهو نیرو لب

۳ ۲۱۱0۹۳۲۲۳ TDN NOY TES ۳و 

 بو دبا لع عفر هتیرزوا ې اور وج رکسع برطو قوش شیچو |

 ۱ ماد كب سف اضعالا بسانم e Ê قانا عون یاب رشره

 ۱ .ووسراد هناخرهو ینا حور ؟هضافا همانا ناکد رد ملا ما مارح ش |

 ۱ مدع راد یایرهر چو نزح داق بولوا روا تب ناتدرهوآ

 ۱ .هلارورستاد, ماع دوجوو ماس نده و دناو هصغ هام موش نورد |

 ۱ .ندنفرط ر دفالاو ردص ینوکی جرب یرکی كدرفلا بجر .یدلوآ ي ۱
 | لبا كبادضفكو هداماو رماح رھوکو نرز هراوهک ن نانلا لا

2۳ 

 یا ود تخت 0 بو وا هدافا تیک

 ادکو یاب کدو هب هلج تراشبرب ر تدالو روهظ یدااراتغآ ۱

E ۰ 

 ماگوبد يگ ار اب



 لص نعیتبلاها هروب زه تکلع ( نوزبیط ناربمریسع ترازو ٠ وپ

۱. 

 تروض «دنرازاتیت تارو نانحاو وفا |

 كناغا نیسح قاتشوب ندیا دسوت هتحار هداسو دعا عن هحورپ نکیآ ۱

 روما شیامز ]یر هنلوا مادنفا هدنامدخ یک تاود لاجر زاس

 هدنلباوا هرخالایداجج ءانب هنغزدلوا یه اذنهش رم درک اوج ی لپا
 راوطا صعب هنکص ندن وکنوا شیو . داشلد هل لاد خنک یخ ویو ا

 لزع لاط ین بولوا .دازنالاو راب رهش عمس لصاو یس هبر کش
 بحاص یدنفا مهارایح زاب یلهیرمصیع یدنلوا اسعبا هپ هنرداو
 | یداج هل لو اراوازس هوجولالکنم هندن اما 4سضو راسدو ثور

 | نالوا هدرانفرو یز لنسهضاطناوسف ..یدنلوا نی وهتو,لیهسف
 | بولوا بجوتسم ی راراجزتا تقوبب تفو یراراومهان تاکرح
 نیعت هزاز وب زم هلباهدیکآ تاهضفتیکیغیدلوا هدراقاس ید هعفدول

 عضومو عنم ندرلربسم بوئلیف دو دخو هوحو هیارا حسو دو دح

 هداعسلا راد اقباس یدنلوا حطق یرزواجتیاب ندرالحم نالوا تمهم
 [ نالوا قرتح ۰دنبرقوبف موف كنیدنفا ی لع هداز زم نسج ناب ین

 | تونلوا رادصا یدلروس هیدنفا راد زفذوپ نانبخا 4 لاع تاب

 | هیذنب رخ بورونکی رو ےک ذم دقن و لاشرا نانغا یلوق یقابشاب
 خامس لنا جاو هیاشاب دمحا لماک وزو یغاضسذناخ . یدلبا لادا

 ۱ یلابا شهرمو هیاشاب جهاربا یبانبدرب رو یتسبلاو شعم اقام

 طساوا هباشاب دمحا یرصم ن دن اره قرصتم تح هنبا اقیاع

 ناسحا ) یدلواسسیم هپ یدنفا دمخ هداز سی ردا یلیاج بصنم

 ی را ڪڪراو ىج روب هن هلو ثلل وفو روهشم هل شوعرو تنو 1

 ماده لبا هنا من ندا. یربض نادنفی دلو روک ذام ه دنرانا نل ناره
 هداتناوب ت هلوایراهشودنا هصالخذاسف هرکمو ی هل هنيا ءاشآ

 یررلا هو کو بت ابو لاک هجر د " دیسر.یرا رابکتساووتع ۱
 || طیلسن هی زرزوا شاپ نایاس یلکیناج ندناریمریم ندنغیدلوا لاح مزال |

SS سرور 

 هلاوحو

 , | یدایرهشرادمتس  یدنلبف نامرفرادصانوجعایماقاهددیمکنرا بولوا

 ٠ || یس هیداع تالوئسمو نينو بشم قيما هرمص هيلا يوم هد هخالا

 | یکیدلیا روم نوتلا زا دقمرب ضرالا تغ نکیآ زدیا رفح هلمع ی هناخ

 Ua aa یک لک ی

 | دج فی مش نفارتشالا بیقن "بوئاوا هيج وت هدهزخالا ئاج
 ۱ تباقنو ردکم لار وم ظېک ا لرع+دروکح دم خم رات یخ د یدنفاالنم
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 وادارەسقطلب  هودنلوا بنج ندب واه ه اکر دکل ش رفتربو |

 بیضخرپظم هلا دندو نسهقباس تعایشاو " ددب ندرخافرطخد |
 وام یازجو" افطا ینابح مش لا اف بولوا دالا ھاب ہاٹ داق |

 دیفمو ككرحم ید یدنفایردم یلعوا كروان: لوتفم ,یدنلوا ازت |

 یسهفلاطءایس هلبایب رقت قمل وب ی تاک انس هدب اتر فش واوا صرب |
 زذکن دردب "*ر طنق یخدوا بو دیااغوغو روش دیلوت «ذقحرازابو اوغا |

 ناخ « دم رف *هکلوا (عرف ناخآلرع)یذلبا رفس هنرخا یوسشالوتقعو |
 شاوصوم؛ هم اطا و نواخرو" فورعط هلا ظارذا ملخیارکمیلح نالوا |

 ما دا هدیصانم ریادهفرطوا یندافخ او دالوا تا دج ا یزیغن دنغیذلوا

 هلتساضتفا باوصواطخ ب رج م دعو باب ش ناعور یدولو رمو
 داسف ارا تافغوب لرد. کک بو دیا مامز قالطا هب یظو وهلا تعم
 تعاظاةَه زعلخ بیس هنس هفت اط یاغ ول نالوا هنتف دعتسمو ترضمو

 تیثسا هیلکلاب ندبلاوحواو بهت نسةعطقرب كنتكلم نادیغت تولوا |
 یارکنالتسراو لزع ندنفیدلوا نوباسهمولعم یراکدلیا بلیمیسان |

 ضا کوا عع اهم رق هلان اتش ی دینهاوآ للصو هر
 كيار کسنالبمرا هنغلناخ مارق لبا ع انجهدنزطوارانلابفنکیشلوا
 هنب راک دلار ایستر صحو ضرع هراذغلودردو رابتخا ییارکع رف (یردارب
 | بونلوا فرص ندهبلا راشم لن اخ هلیدصق رانا نتف نیکسن ءاشب
 | نالوا تراغ ندناابغب تکلعو 2 ناشحا هلا اارکع رف نالوا یراراسنحم

 یسک ) یدنلف ناشلاع معارادصا نوحقعلوا دادرتسا مالا اشا

 یدعتو لظ هنساباعو کلم قالفاهدوبو نیططسق ( قالفا *ذویو
 هب قریم بناج ی غ ندنکیدلبا یدصت هنلبصحت لام دیاز نده ا تعمو
 سوح دەلو یدن ندنغد داوا یها طظ یس هل نطاعم ةداداورقاو ید |

 یدلوا اهر ندسدح ديف هلا اداشد نگینلواسولام ندننایحو

 دم یایاراوق زن کک ) قیاس راد رفد ینا ریه ربع هیحوت

 یاروو تنم اقا همس هناخ لزعلا دخب یدنفا همنحا ندبا ردنصت

 هاکن لاوح هودق هوش كهبلباروپظ ن دنوم کو تیغ راثشا

 هل قاناربمریمو  :دانساروصد صعب هنهبلا یوم هداننآوب . یدیشغاتفد
 || .یژاب رهش زا دیطساشاس ( تداوح صعب ) یدنلوا .دامباهب هک الع
 نالوا تار طعم هرزوا هجو یشدنلوا کد هدالاب لر مهازا

EEA REE7 | كبرت نور دنا ناری هدنتح ها یوم - res نتا 
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Torreتت  

 | یهاقررادم هینلوب هد یترفو تاننپمیط دارا بویلباتسپ یفودق

 | داوو دادلد هنوۈطكنەچجر بخ اصاشاپميهرننلوپ تقو ردنص |

 | كمال قافناو ل ذنترنکو تسکشییترهش تانهدنار نینعمهلیاضمو

 ]| هدترازومانحاو تازا دو بای هصح ید ندب داوزه هقشب ندنفیدلوآ
 تظاومو عقم دعاقتهج ور هدنداعم ةنیاتسا - یدیابارتاو افکادوسح
 نیعنت "هدار زواج اشاب رکبهجوقر زو نالوا ھن ذ بحاص یاعد
 نستا «زاریش هدلالتیزب ءانب هنفیدلوا نیش موی ر ظنت اموبف اویو
 | یورزاورپ الابیافروو انفرات ةتستسک ها تاذللا مداه تسد یدوحو

 | لیسهنا دون دنناکنا هل الع لضصانغهبلاراشم: یدلوااعتتعهرکحوا
 | قوپ لک تالوایاما ابر ا یاو زج اغیفطاع رظنو یاسا ضیفلاراد

 | یدیلوا زاد هلا قلب ابنواچو کرم ڪک «دیناخدمحارودو

ak 

 تلاو هرةدج هدنخم راتترد زوتوا بولر وکر اوازس هنزازوو راتخاو ||

 ر ا

 سس تس

 رشت هب وتفوا لنزع دکل نالا وا تلود ئالو عمم لصاو |

PAREایر رندن رسم تی  

 | لشکر قىد هدهزومعم *ه دتجو ءا عماجرب ها ین وسم فدو

 || قرتلخرا ىدە رل رال سو اشنا همشچ« دسیرقوآ ,لیشریق |
 مروج یالا رسم مادعا ) ی ذیارادمان رزورب لبام هرو جوو رادبدب
 حج سرو E ید وبا و

 ۱ یخ ناتو تی قم بوی رج وخ نالا

 ا ضر تر ارحوف  :یدینفلوا هیجلوت ةرخآ یخد یسهزاسهناتیتیدلوا

 . || یتیدلوا اغ نذر چنو لا هطرع هعفذ جافرب لول ےک هبهنانسا

 هناتساو  نایهرندالج لاقع لتر تونا هرخآرابد نوجا

 ی زا تنها OEY ar با 1 بیلا ت
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 یتهاب ویک ندنفرظ «ضاع ابو انا نظم واریز
 | تناج تاقی ت لاس زا ) یدنلوا قیذرت ههنیلا یوم اغا |یطصءنالیرو

 هللادبع یبهتح رب رو نالوا جاطا رمو یسلاو ماش (سلبارطو ماش لاو

 "رها "هوق هناب رع یایقشاو یتدالج نالوب ع وفو نیمرحا نیب كناشاپ |

 نجرادیعرب زو نانا وب یبهدرجو یلال د هتعاطا تمسهلبا هیاراینطاس
 بولوا یهاشداپ نورد حارشنا ببس بلاغ هتان رع سب تااتشاب |
 رازه ثعاب یزهروکشع یعاسمو نیسو شاناش بجوم یراتمدخ |
 ثافب رشنو نوبامه طخ هت رافرط هقشپ هقشب لماش ییخیدلوا نیرفا |

 ضعب مادعا)یدنلبق نوزفایرلّتسهو ین وش هلیلاسرا نورقم تفظالم ||
 هجا یاست هللاءاضقب هدرا هنس نک, ( ماش یلاوحرد برع یایقشا ||

 هبنعو ره نب نکعم هدماش لاوح البا بس قلناشیرپ نالوا یراط
 ناکدنامس نکیا مزال كعا تلالهدرللو و تن اعاحباعت یژهلسقناهنب و
 روضحب هلسدا عاوناو تراغو بهت ندفرطرب یخدرانا یجاج لا |
 ندنتاق وحن كناشاب هللادبع ریزو یبهتجیمیلاو ایراد تحرو ۱

 تسوفرسو شا یرتدار اسجاهجاحیافعضر ارضا هلو عموا هل غوا |
 ص وصخح لات ,:هنفو دل وا ندلاح ةمزال عقد نیراتربضم هليا عطف نی را

 تورو ڪڪ لا دحاو دعبادحاو یدموقضیابقشاو : لاسرا امد ||
 بانج ادعا )یدلبا اطا ت داعم انسا نیراعوطقمرسو لاصیتسا |

 قی رط كلا راشم :(هریاس تانداوحو سلبارطو ماش یلاوب یهاشداپ ||
 تمادخ یغیدلوا روم امو تاغ هجرد دی سر قراصم نالوا هد | |

 ههبلا راشم ندنوبامه فرط هعقدوب ءاشب هنفیدلوا تباعا ترک ج اتح |
 ماها هدنب ژر ی هدرج روما ید یلبلاو سلبارطو معنا هسبکز ویش |

 یذلوا مانا هاشداپ فطل رمظم دل واهلا علبم قاوارادقم ندنکیدلیا
 یراتکر ح فل ام هیاضر بول وا نده ورک ازا درب لصا نعرایشاباقس
 "هدارایطوفت هرلیک هصاخ دعه هود ندنویو نوباسه مع لصاو"

 ٿم دخوا یهورکنارادربن هد اشا نمایم لاسوب بولوا نورقم هب هیلع

 یدلوا ر ورم هم هلبا فذ رشت وب نایکهصخ و زو نده رش |
 اتباسو یناکدنز تمنلباهلیماضق رادکسا یشنفا دمح هدازقابح || ۳

 یدلوا یقارماکی داو باپهر هل قیولوم هطلع هدار مقتسهیشاب اب لای
 اش لیلخ یظفاحم نینوخ نالوا ترازو هبئر لبان ن دنغلادخک نب رخ

 | دوج طرف هیلاراتشم یدلباروشن مو هاک هضرعمنعو" وورخرا درت
 سس

 رویا نرم
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 || بود هم اضم تو و توو بوبلوا عانت بجوم یخد رادو

 | لمح هبهلیک كم ر وي هلسغلوا ارا نوطالف هاش داب مولعم یغیدلوا
 | هنسانب لا ایف بو دیاناب رج هیلع دار یخدهنس بنا رای هعطق وا
 یدنلوا ترورضو هعاضم عقد هليليمكت مابالا تروا ی ةا

 رصم ور ند نوا (سصم ب بناجت لواروخ اریمو یدنفاسابع تیرومأم

 هلن امزو تفو هنسرپمیس هنزخ هیلاسرا نالوا نبعم ندنفرط هرهاق
 | برم هنیفب رش نیمرحو قم وا«هرماع هی نخ ملست بواک ہرا دل و درد

 وږ ن ډ هنس جافر کیا مزال كلر دنوکه نب رالحم ناصقنالب یتدلالغنالوا
 | ,تارشح نالوا ہدنراشاب یت ابتموبو قاقشو یغب راہظا ھیرمصم ءارما
 | ێسەجر د صد كنه رخ هللایداربا هدراب للع صعب بود ای افناهسان

 ]  دوجعاونا یب رم عبر خد كنيمرح لالغو لاصیاه هناتسسا انایحا
 هلی كاشاخو سخ بویلوا حاصهاکایخدلواو  لاسراهنیمرح هلتیذاو

 یتعبوت ندفیدنلوا .لالدتسا ندلاوجا رهاوط یفیدلوا , .لامالام

 یدینکلوا لاثتمالامز رال لاثم رادصااباطخ هنس هلج مدقاند وب نیصتم

 1 لالع بدرا كم . چوا نوا قحا هرس هنرس شبا س تادن دهنوب

 3 1 .ندنرلکدلبا ثادجا بیداک[عا عاونا چد هعفدوبو تاعا س سوشفم

 ]| هدهمرکم هکم ببسالب كينسح شکشک نالوا رصف جال ارم هل ضف

 ۱ نا لصو یرخآ هربو لزع یی کم فل رش بودا بخش و روشراپطا
 ضرع ندفرطوايکدلبا زواج یبدحو ماقا همظع ما یکی رایج

 هد , قفلوا ارجا یراق بام یازح لرلاب هلوقمو بونلوا مالعاو

 ۱ هلبارا وعم دناردندنن لس فط هدرما یادتاپولب رپ ویوتف ددعتم
 ۱ قوی برو نایصساقعلوا یفاشکتسا یر هدج اف ریاعض یابایخ

 اوضرو یر هنیرخ اب اع ثلهنس چ وأوامات كل هنس یکیاتدیاع امج هدیرلتمد

 ۱ ۳9 هک نالوا یببدیقبتناولحادخک

 چ ۱ فول اعننالو صمو هسیا را لادسرا یلالع پدرا كی کس هقرق
 1 اهيا راردبا هدیحر قباب! اک بورقیح نوب دم هلی هدیعش یراقدلوا 1

 ۱ ندنابح» ایرج ههبجوماوتف نا ر وو نبعد «رفا ورک سیعه رار زو! | عو
 ۱ نییبنو ربصتدهلبلجرماوا نوم هی ن ویا طخ یغچ هنلو یفرتیرلبان
 یال نوحا ناب ندرونا عرش ضرطنتءالس كتعاظا. بت تهج بوتلوا

 .بطخ و بهلغل وادی دسیاز باب ادب دباوص جد یتب رواسب كن رج ندمالعا 3

 قبل هتسه نهرکكندنفا ساب نبوی لوبناتسا هعفدو 2 1
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 تخورف) رد دیدب ورهاط ندتیفیکوب یفب داوا و دث ةد زاها ردن
 زا دتفدمدقا ندیول هروکحذم ناعطاقع( نیمرح ڻاعظاقم درک

 یو س بونلوا تخو رو هثن را ]اظ هژتفرعم یدتفا رجا ما قشا

 بولوا غااب هب هسک كي هرکص ندنجبارخآ یسڈب داغ فراصم یضاافا
 رود نو یدیشفا وا نار و رک ذاق یتودناوا عضو هب هنن رخ |

 هاتف رهه یدنفا ییلح تفو رادرتفد هروکخالف تاعطاتقم ابوس

 داتعم لوالا ناک تونلوا مالا هتن رابلاط تابغراا ع اطةنا دعبو هدبازم |

 زومطیم هلصف هک كس , يکنا هدفدنل واهدامم و رف یتافراصم نال وا ۱

 ندننیالوازوتشنا مار اب رهش لوسقءیتهدخوب كهبلا نوزاد دزنفدو

 میز( قب رحعوفو) یدلبا روحو رای رومس هوره
 هدنس هل اخف نکیا هدشب تعاس یەک تس تسیحضلبایم ركيكرخالا

 دلتا قزهلوا تشهذ ناشف هرارش دفارطا تودناروهط قرح

 ۱ هغر دقو یفارظا یس هناخرا عدمحان اطلس و ییدیقوصا.!كجوکو وق
 فارطاو روا قخلصف بویلنا تق ارحو شزوس "درک انفا یادم |

 | کزلنانلو" هداطا تم دخ بولواتسیم تا۹

 هد زح قفا هلل ؤا رسک مر ےک هاش دان زوظنیراترغو شش ۱
 | ناسحا هیط نشوزغ كب رکی نوجا قوا مزوت هل هتروا نانو |
 || تفطاغزاوکشوخت ثبرتش را الواناوتو باتی هلتعشترارح هلوةمواو ||
 یداج ( جاوا رخا )یدنلبف نابرو بارس لا نانز هاشداب |

 *اونف و همانا او تر ی وک ق اھت قلا نوا تنی ۱8
 ۱ نڪا قلا مات د وع چلا هقز انادو ینافاخمرکر نظم یر الوو ۱

 ۱ انسا( ةناتسزتز د اهرابنایاشنا)یدابا ۴ لس وه هی هن اهاش هتغ أ

 || زادقعر نوجا ییردیمه تاوقا هداتش مایا كسوف ندا یکم هژنیاب
 نازاتخ هقناط ءایشهنففدنلوا دع ندتفو تاب رورضیراخدا ریاخذ

 ارادا هدنرابنا.ةظنح رذاو ندنراکرادن راسو نداناش رت فض

 ۱ هدنخراتزوتوا رول یادی رردیازارعاو هرادآ هلمجووپ ییاتش ماناو

 | ترور هرباخذ هل كب: : كس موف رمو قرتامویف اموت سوفن تراک

 "عطلاب هقناضم لر ها فو تابوبخ نالوا راخدا نوح اتشو انا

 نار رار ابنا نکس ید هدناخ نچناتنطلاس زا ؤا ۍدیشغا اضفا

 کس ژویحوآ تدنرلفرط یا مور دیفسرح هلبتفوو اشنا هدفرتاخ
 ۳ هجایدیاروتلوا الماو نه بن نانوا کدو بام طن ۱

 ۲ 2 تست ےن یو
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 لا فر !ram ندن اره جا کنی فو

 | هیلاراشم " یدلبا لاگدا هدلبنانلواراضحاهدنف شیخ یذاح كناهنع

 | بودی ار ون تدنبص كاللام در هرب نکا هدنس هل اتشایدواد
 || ةنس هدعاو "تن تسمو ٠ تعوادم هلق ت اؤد نزن زی

 || نالوا تداشر نیش ء داعم ءدنتسهلاض ولوم وبقیکیو تيار
 | تکزو نج باخ ب ت لب ی رمتط قرش كنب دنقادجتا فرا یوم
 | مایخ «وافن قساضر لی طو :ماناو تل یس تساغدااعاد . . یدیفغا

 ۱ پیر نم لی تقوا فرض هاو لک لصف كزەبليا
 | قزفو رادهسب كتف هب یک ةد رات چ وارق بول تالاک بابر
 یطتمجاظا نالوا تاکتا سئرو راز, هد هنتم تاک هدزوقط

 || توناتهیوذرا "ی دیشب راهتفا تکا شه ن عج كدا

 | ڭامؤازو رع بو دی عجب یغلبخت اط رشق لپا کیک اکبر م دک لکه هات |
 | عاللضا بولوا لاو دعب ؟درمهرب افت رشت رافد هللا قا دحزورکو |
 | هرزوا قشنصلا اف رشت لباس لغ وا هلا وخ هس ةد مع ىج و
 | هیانواسه ظخ تونلوا تن وصت ندنف زط زه ماظن نک ڈر وو سو

 عرضت هدفنرش ظخ صنلامقلوا یراجینکح هلاءاشام لاو حشو
 شاد زادم كننالخاو ننه ازاد نالوا ث تسدردنهذه لاو
 لاو باتکلآ س ر« ادتس هدفقلا ید یش تس ا :ردندیار دو

 ید شفا ۳ بولوا لارثاو لالا د وح البا لانلا زرع اجزا یرادقم
 ۱ لا یمه ترا دس «دننابفش رکس شنا لوا قشزادزفد هدف رحم

 شالاو زدنکم هل قو لز هدنرو رع نوڪر ناةطوا لنجم
 | بولوا زسه لازا لابا هدنف بفعردو ننه هل :!قالطاهدزوقط
 | همسر ادن دز شع نکلا نانغا كالم دبغلان
 ۱ راکدط ةپ هدجو عاما فردا وا لولح ن عام هاج ندتنوف اشاپ ؛

 هدخ هززوا ما قلآقطنودنا عاهما لود یالکحو خود لوا ۱
 / از هترخاراد هززوا جو یفیدنلوا رز هدالاب یهودی |

 لتضف هیاراشم یاو یدلبارقم ن نقار ون ل حوا نفس |
 | تنم ندناق وا هعاضا" "زارفارتس هل هفاذص یو * زام دارا زمو

 | قغ «دتتار بلوا تسکم یلامکحو بدا مو لا لفو
 || باتکر اس ندنسسر دود و قوا ما غلاب یخ را فانضو 4 یدنفا

 | هدر راتوا لاسکت فص نانناوا ده بی موبلاو " ؛دیفتسم یخ |



۱ ۵ 

 ترومآمرخآ هدنادتنسا یخد همسادتنا لیکن یباصمیکیشدراو

 بلاو لوجو فر ماش یار طو تکرحندربصم لذا دنس قلاع
 كملا رالف یدیشعا تعفش هلسلس كير هدنعحو تراشاو رب

 ندعاروظ ییاوچم ہن والپونلوا صرع هنویامه باکحر يارپ رح |
 نوت دوعنذا الب بول وانو پامه ٌةعماس * دنسريربخیلوصو هقیئزا |

 لضوف یددلوا هداتسرف نامزفهنفرط هدنومطعوپو هداراماقا دنیا |

 :باوتلوا نا |لضوم تلابا هلا ینلناریم ربم هکی نیما دمحم یو دم

 یافوتم. یدنلوا ایخا هلتېچوب یرل هد صو اسقبا یرا هرثاد تروس, |
 یار بحاص لادج و كنجا نادیمزاتهکبو لامکو عراد هرب هیلاراشم |

 هنس هرصا جم لصوم بولوا ربعت نحو ناسل تفالط ثكلامریدتو | 0

 شابواو ثدالجو یکن ادیمراربا هیناب را نالو خوفو هلا ءا ش ردات | ۱

 قلمم یرافدنخ هلی را دشالو ثمهو مادقا «دنشیرویره كشا باز ||

 تب اخ هار هدرکمک هاش راک اا ر دن" هجرد لصاو ییدلیا |

 بو دبا تیر هپ هل اسم تعمو تاعئرابعفر ندنرزوا لصومرساخو اإ

 نلاو هعشب ,ندنوب یدیشچا/هخاکم رنو هلا صم, دقع ندمڪک وچ |

 بو دیا داتالافیعضدایع تاک و داد و لدعر رش هد رلتکن«یغیدلوا

 ردشمالوا عوعحم کاش ندنروحو یاب ندنلظ هدننرازو تدم

 ۱ قر هلوا ج رخو صیلخت نداسلستورود هلیدصق تجرم هنلاحو تمرح 1

 صیصخم هنن اذ قجما زابتما وب بونلوا هسیجو هنفرط یساضق هیلو ۰

 هرکص ندو وا اک ارفروک م زدن و یهار هبه دج ندنفرطصم ||

 توس یو

 | هیلا راٌس* (هدج لاو اشاب »هل دبع یلبان قبسا ردص تافو )یدنلوا

TRS تلغیدلوا یون امد اها روشن نالیرو هندب |
 || قب E وب 

 اا هیت یییشملیف روطبم یلام نم دیا ت دو هب هناتسسا تعادس

 .تفب رش سا نالوا هد دب تودیا نښەظحالم تماقا هدلح هقشب دوخابو

 | کی دا اقا لاصتدا اضاپ نیسج رب زو هداز لیلا دسبعیسیلاو |
 هدنلاح هیصان بوذلیق یلعا هدس یصورعع

 تالوا رادب دب ثباسج رانا

 زا هنملع كنبدنفا دم نوروط نالوا یس هیاب هطلغ نزد نود

 حاق ندهد هال ومأم مارطا هللاتب فاوط بو دیا لولح ممنوع ٣

 فب رش یکیدلبا لاجنرا هناشراد بونل هبخ مدنلاصقنا تعاس ||
 توروئک هفن رش مرحو لاقتسا نسهزانج بونلوا رابخا هنهکم |

 یک رش تیب هرکی دب و لاکا نسهرباس مزاولو لدغ هدنبزق معز رب ۱
 ی = "eran : سس 1
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 سار كاملا ارت یو یر یا نالوا موزوا راظتنا ۱
 برش مظن نالوا عماجییلما دیس تداعیز تدالو رایدلیا راما

 | قادچویاغبم بالعتسا و یناحور ضيف باساکا زاناوارمضاح هنر
 | توات نقرا و ڪن تو طو نیطالبس خانم نکس ندکهتا |
 ا "ی زاکدوکنالوا داتعمو ادانراتمدخ هلا هناه اشی اعد بو دیانینم"وه |

 | لمل ةو تاران :تلصخربنکما دبرزش  بوبلیاسکا |
 قوم( قرف رفتم تاثذاوح )راب د روپ تدوع هني راسا تشهب +: یارش :

  بهرماع یاسر كماظج یاررو نالوا هدیرادص ماقمهدنبدوع نوبامه
 4 عانواندبم هداوالا عبر رهش طساوا مابنب هنفیدلوا داتعم یرلتع نع

1 

 ۳ نا...

 1 قاد لق لاخر هناضرتو تبع هبهناسترتهلیقلخوبق فا ردیو
 1 ټغر هنسنم هجا هن سرت هدعب بو دن .توعس# بس کت هلن رایفصآ

 ۳ ؛تدوع هل تاب هرکص ندکدتبا تجارتفو سالتخا كدهمناشخاو

 ۱ ۱ یناحهیفرت ءا هخرد )وب ماقمعاق اه دقماشاب یلعرزولیوشر نلندلنا

 | لاو همزن نوک جش ی رکی ء روک دمرهش بولوالاعردص موم

 | اش اب لبعامسا دوبن را هلی یقلظفا ج نیدو نالوا: لم بوناوا بصن
 "|| اشایدمحمرادطسرزو هراس اسورو هنیولدو هنایو بییرطن
 || هدشیاسو توعدینازود وب دخ ن اطلس بنیزولتصع یددلوا بییطت
 ۱ ۱ عقاو هدننورد مرح هدنیفع تباسحادن و دورو بو دیا تو ایط باترت

 || باکركنسو . هاو هل قجب هلوا یره اک ولم هاکمارا ندب اکر كنس
 || مردلاق خاک ج بیرف هی هعشچ عقاو  دننا دیم یارمس ن دبات امج
 ۱ ةلودلاب ید لاصخ هدوتسراب رهش بونلوا سرف یمور یابند هنیززوا
 | ذمعطا شب فندق. رایدلوالالجا فرش هل شم یاس لابقالاو
 ِ | هلب ناک د ناوخ *راغا نامزرب هرکصندهدنلبف همرکن مزاول یارخاو
 | توفر ظانم ر یت هبا ناکدنزاب هدهاشم ناهزرو رطاخ رفت

 | هوبامهیارس تبیقنمالاوویدخ ندضیدلوب تبان تو تباع رس
 | ,نکیا هدنسهدهع اغایحتسا ورب ندن دمرب ئاما لرک رایدرویب تذوع
 || ف اظ هروکده تنام! هللا زهاظ باغ! نط صم کهصخ مدقا ندنوب
 || هدننطسرخالا میز و .اغتقا هبرثا كلا یموم ین دهها یدیشلوا

1 

 | ی یادت معایب ام دا نکا یت ینعلخ نما رک

 ۱ نوتا نالوا مراتب شا دضف نیوز بواوا عام مدقا
S2اےس سس سس  
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 رفتم یرانیفجج لەش هعفدوب هلبنوق ساعت و |
 هدب رد یراتایح *زانسسالب كن رالغواو یش نرخ صوصخان و
 م وق هقشب ندن زا ڪک دتا ادا شالا ندنغد ذلوا قزرفعو

 هلا ناس ی راک دتا نیتموم ضازعا كتهو نیاتهلاوما "هحانا كروکذم

 لا دعباعف ٠ :بونلوا ازحا یرلت ة لام یا زب ن ادبه ا تھ شب

 یز بھذمراح نوعا یکی داک هلوصح یءالس فكلتس ءاشناویینما ۱

 ترد هلا هب ایم شغل وا قاطی زان هي هر اهاش ب باقلا هددبطخ

 تونلوا تارو هنطخ هلمحولوا هدروکدم موو *اتطعا یوتف هعطق

 العال هک هدیسر ى هاشداب رع یامن یاعد هنن دم لهاو حاج

 لات هدنضام ماع چد یقشمان ضا نادن ءىش رص ی نایدلنا

 ۱ یهاکرّذک+ تنم نکسع هدر < بول هدبضامع داانا باا وا

 یدیشلوا تصرف دصزم هلناوعاو هلسف هدنزارفو بیشن كرالحم نالوا

 ن دنداع هدهکنچرابم سوب انش ان نجیزا دبع ریذو نواب هدر
 هلتطاسو یک ه رینع «دودزاو هلم ناعم تویلبا هدامارکسع هدابز

 زهرادتفا ردراوزهرارص قانع ضعبو بلط هرص ندقازوا موفرم قش

 ردقنره بو دبا بغشو هننف یاما هلناوجزنتسا ید ینا هسیارولوا ||
 هحالف تعسو داد رم ی وشخهندنلوا هلا راتعالم تروص ندفرطور

 مان یی رو توبات تشاعو دانعو توغ رانبظا هتقدنلوا توغد

 بو زس وکی يعجب داوس نوجا قل وا هارد رک هدرج هدهلحرم ||

 ارعا هکیح یرکسع يڪ یکیدتا هدهاشم لاو اشا یبهدرج ||

 هجا هلو ۰ افاو لحضه ینابرع یایثشا هدنفرظ تعاس مرابو
 صد نالو ع وفوو تابح هضاغتسا حاح ههلفاق ن دتمو دق بوش

 كلوالا میر رهش را تب: ربشوب ری دلبا ترسم بسک دز رع
 ماقاو رانذخا ندناب ی ءایقشاو لصاو هرادقلود رد وکی شب

 كس لها دوجوم هدهیمالساكلاءریاسو هناثسا بولوا لصاح ولصم

 تطاوم هب هب اهاش یاس یاعد تدابع یاناور نافکتمو تعاطو

 ینوکیصکیآ نوا لروکذمررهش ( فیش دلوم ندناوخ ) رایدلبا |[
 نالواهزروا تمافاترفاسم هحور هده اتساو مالسالا رج شو ظعاردص 4 ۱

 داتعم یزروضح راسو ولفجواو لاجرو مارکرودصو ماظع یارزو||
 هاشداب هدلاح یرلفدنلوت دوج وم هدنعماح دججا نا طلاس تاوذ نالوا

 ۳ هناهاش مود بولوانوشور هلبانوک نوک ت نیزو هبدبد نوکسم عبر



 E س زند

 3-۳ یخی :تع ت رم اا قرن جم نو تک ۲

 |! زوما هبوستو لونضو یا ەت هب هرونم سد كر هلی تارافم عطقو

 و ERE E حوا بزلوا لّوفتضم هل ترتت ||
 وا 1 نادا ماتي تبرنط هلسح نا

 ۳ جانجو" Sk E تارا نالوا فتم یش مان داضع
 | این راکوا متلب نوا تاغ ین راب شاو لاما كنادش
 | هنهاکنیعچ جوف جزف بولوا یزو رض یاب ر مارا ل اغ تخ بو دنآ 1
 | دوش -عقاو هدجباعت ةاکرذکو ٠ قافنا ةقفط برش ةليآ قا
 | عاطاریغ یر انبخا یرلکج هلا قاقشو داسف راهطا ع تب قد عطف

 تولتوطربع. لوف نذنانم ردظادق بوتلوا قاس۲ ندنفیطاشاب
ERGالاغ یزهرص نالوا دان تعد هنوطاخ ب بلخ  

 الد هرث نورد قولوا تزاشاو زبر ین هنلوا مللت هع رافرظ
 ۸ام ندءهدیفف ٹال اق نا تلوا طسم یتا اتسون نقصت لباق
 | ملا ظعا ه دقدلوا رهاظ یراکدلیا نوکزو لب برا ویو

 وا تس ر ن رکسغ ید هیلار انشروا ر رؤ هرز لار وا ناف هر

 هی وتب زارزوآ ندفَرطره بو دیا هتتنازا ی رلکر وبلزو بوطو |
 تعاس کارو تفاف لوه ه ارام را دص ك نفتو توطو تنداللج ران |

 اعض رفات ندیاّقع هزاوکد لناف زاکناکاو سم لنج اهادشردق

 | هال ان دماطح لطف ندنرافدلوارتتسم هت نایاب یا رقص کر زوبظ
 ۱ ردد شب ی کو لغزا زفنیکیاو دام ندیغ نالوا س هداسفو ا

 باا یلاحهرارف تولوا لو ذو حورخم یزفاوو" لوتفم اشم
 نر 0 قبتع یس هلمج هل دصف نانسعا هخاتتاو ناخاق وهعرکنماد

 | لو ىد چو جزا منو ج كاتم یادا الاضو اتا وتلف

 || هل هکم فیرش دیدبآوص ضخش مان اره نالوا یع كانخب# بری
 || عام ماقا یرئرص نالواداتعع بونلوا بضن جش هیر کد ناق
 | هدهعدعبایف یتدرلناو نیرو هب الایرهننناق نوط هلی ادا ی ۱

 أ || یلب دل نیلا دک وه یت رلکح ه دیا اتقنا ندز وام ی رادخ هلا قو

 | بولوا لوصح مق وه هتسوس لومام قفور هلا قح لصف یخ تیلصموپ ۱
 | یرلف دلو وصو هیدن دع هلبا لر اتم عطعو لوففو ٹغجر ندفوکم یکم

 || هکهیوش تسوناو دا ]وك ادرج نادنکیدلنآ قداضت هب هعَمخ نوک |

 | گزاری راتو بهنو زنم سراب ره ندتمیتشا ناب هدم لا
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 هِل وکی نوا هلدرعم :یرارادنامهمو تجار هلبا ٽم نومأم صا

 كيرکلا لاوش هاب لر هدیا لح ارم يط خد ندناو 0
 ارق هل ردشلوا سسبم نلوص و هت داصس ہن تنسا یتوک نشب نو

 نالوا ارق هیسور ثداوح نالوا عوعص ن دنرالا وحا ما ٩
 كس زوییکیآ هرزوا کرد فن یدنکح كول ڄا هک کس ره قروب هدنرپ |

 یکبار هلیببم یءوصخ نالوا لار 4 شا كلام هرکسعیر اد-قم ۱

 م دم هنسرب ندن وډ بولوا عقاو ىرالا دجو كلج ددعتمورب ندهنس ||

 ریسا یر وع كنار هلو ریه رهشب هبت وسقاص نالوا مدو هاکتخف

 چرا جو موفيحورب تعاسشغلا یللا ندهبنوسقاص نالا هلا ||
 هچک ن رالغوا یلص یکیا 4لارف هداننزوپ ن دیره اکتخق
 رفرف ید د ندرن بویلبا لاسر انهن ساجر دادما هنبرلثارف هینارفو

 هوا دادما هلان رخ هب بافگکسرا دقورکسع یرادقم كد مشبللا | ۱

 نکل یدبا رونلیوس یراکدلکب زف هب هب را لحم هروکرفب کاسه ۱

 ناز زاازسارارف ) یدلوا عوعسم یرلعوز «رازراک ن کیا هد ۱

 يزرپسا هطلام نالوا هدهناسرت یابکدُت سک نار یا دکل زعوآ

 ت الل ییفن زوتوآ بولوب لوی ندن ذغنمرلمغلو بقت یتادنز ی ردت |
 ,رکهارتولاق هد مغل قیضم هلا بیس مسح تفانکص یرفنرو ۱

 ت خب فو یراطدابم ناسا هند اب! یغردم و 1
 هدنراتعم هجنازساو ولغوا ی یژنکاو نییعنراهدآ هفرطرهو نیکسغو ا |

 یدبشم وا نیصعت لع یرلکبتا رادهنخرومضوهنادنر رارکُت بووي
 نکیا ندندیرومأم ص خا هظفاح ینادنز راسهنو لیل كنساغا هناسرت
 نابدراو یرع ندنکیدلبا باجا ی هد دش تاعدیقن هدنمح یسحاسم 1 ۱

 اسر جا بوتلوا بیدعت هلا سبح نوکچاقرو بدات ید یرلیشا

 ییماش كتشیکنالو عوقو بولوآیتراسطظن هلاوجاوب ید كن رادنفک ۱

 عید ویشاو  .تیارمم هپ اشاب نیدلا مانح نالوا یسادنصک هی اسرت الاح |

 هلا یبصنم بوتلوا ق هبوللدم نالوا یصنمو لزع هدنبسهرغ لوالا

 | تبفر هر بک اشا ميهاربا هدازاشاپ ناقع یفرصنم یغاجنس سودر || |
 | سلبارطو ماش لاو هپ راح نانی و جاحتمالمربخ دورو ) يدلبا ||

 | ریلد رو ناسنلوا بصن جاطا ریما «دلافخرف لاسوب ( ناچ نابرعاب ||

 لاطبا مج هلبا تیاعر ن دنهمج ره هط ابتحاو مرح اشاب هلبادص يه
 هلبتفو ندفیرش ماش بو دیا .لادجو كنج باسما برو لاب
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 هل یراب ثرضح ىراس د هد ذنبلا ةع دنس و یان لا دمح ||
 یاس بک کی را یانخن فرشو قان اختو رش یارفا فوز
 ولر دق ولت ارک ولت کت وش نارا ناف اخو نبربلا ن اطلس
 یزت رطح نه دنا زعل یل و نیر یو رز هاشداآ ولت اهق

 نیا ولج هرزوا یتاضنتش زور ف تخت قاتفس الاو ترال اب ۱

 هل روپججو لارفوس رخ رسو هشم راد ون كترتوی اه سون ۱
 . توبامه همان دهع بخوف رب لات ال ًاوم و تاف اصم نالوا دوّدعم هدند اف

 جان ها یو هاوز من هیللط دعا راتاو ما

 ڻدنراه ان تک وش ءا ڪڪ رد هنلاصبا یز هم الع ثباسثع ن وام

 | مانا همالک لما رم یاشا وپ دزاد زوب روم اى رالوق ول

 | ین نی فول كلا رق پف هلا ناب تو هدمکدرو

 تسانع هلحمی رادقم ثعاسر و تن ونغ رامظا لبا تشاشب و رورمس
 هدلاحوت  یدنلوا تمج اع هز زا لبا یالا هنر هرگبس ندربخ اضف
 0 نص وصح و بن رع ندنفرط لارف ینوکس نوپ امه مات میل الوا

 لات راف شابو نانطخش اب هرکس ندنوک ی یار و هد هپ تف ارض
 هدهاشم هدنراتف اي صوصح مهبنارم ىلع هارو مچ لاج ررر اتو

 نهش هر وا لاوئموب رد هیاسغلا قرف مارڪ قوص نانلوا

 ۱ یادم الع تدونع همان اوج« هرکصنشکم ی زاشمهامز هد رو نم

 14 یه یارس هلبا حظع ی یالا لوالا یاو توعدرارکت نوا ییلست
 قالو هماشاوج ذخا هر روا ی زرطهما یاس هد ب وای راو

 ۲ یرلت داع هرکص ندلاصما همش اد و مار هله و نالو

 | لا تاوتکم دج | ید نادنا ثع نع هتبارس نامظخ ساب هر روا

 هئي راق ورب ند هبرا هدنرورم نوک یکبآرب دابا تدوع هزم اکم
 || كيا مار کا نوتلاكب قجنا هدعوحر نخ هزرفس نالوا دراو

 | یرام داد یەم و ربتعع ند فرط لارق ید هزب نیغلوا یرلتدا- ۶ |
 | تلود ناك ذش۶ هشج ربس بواک ن وتلا كيب هدنجمآ هسکر هاب دی

 1 le رلل وق عاب روفط یموفرم دقن هدر ههجاوم نوح راسهظا هل ۱
 | یخ مع ندن و وهظ لاماضفتسا لاح و هد سکر دسلآ شن

 || توجما ماسعا یهار مزاؤل هلرادت ید نوک جاقرب هدّهب  ردرلذلرا

 هکبوک ین زکر وتوا ك رلوض و هرو زم رهش هرکضف دماراو ثکم
 ماتتخاو ثرافس تمدخ ماما زد وف كمظعلا ناسصش هام

 س



Nتو بیا ور ب  

 "نالوا ۳ نان هفث اط بواوا راو, هد زوا هدیع اه |

 ردراثلیا داد رسا ید وه ٤ه شخر « درا وزن نیخو لوخد هزل زف ۱
 ۱ لاجر و منو لاشرامس ابو نام “سانا درا درف یساد مفكر ورم موپ

 .یدما شوخ مامغب و رفاو رطاخو لاع راستا ندرفرطر رزه |

 ندلارف ارغب ندا دورو هش راتکلع بولوا رتا وتن یلاوتلا یلع نوكچا

 هدم راح زور نینعلوا یرانداع قولو هذ راز ابطخ شام

 هر شی هاشور ات |

 : واتلو دو راوس هلنمغ اط یخدز هدنزاک داک نغوعد صوصخحم هرکو |
 تسدو ددویز راپ سا تب ا بنوتکم رفا ناوم سا اس
 هد ن*دلوالغاد هبهطوا یعب دلوالصاو هار هلا ئالا ب یویلیار اقا ۱

E ۰یتعل وا مایا ني نماد هل ایعتسا ندنخ تاوطخ هلا . 

 قر هلوااب وک لیا یہعنلا یلو ت رضح ماا شز اون مابب غیلبت جد ریقف ||
 ۱ ماست دي اد ما دب ىب وهصم فطلت ب وتکم ب واوا كيد زنا[

 ىدليا ليج رس هد اهنو لیبقو ذخ ١ هليا زازعا ا ۲
 سارعو نظاخ و لاح را ةت نسا هلبا ناچ ر تطاسو دوعقلاد فف دوععلادسفف

 هبوجا هنل اوئسیه ندیااضتفاو دینش و تفکیفاو راد هتافاسم

 نیدییهع هناتسود یرادقم تعاسو قردنلوا دیمن هنامکح ناص ||
 هز فانوف لا یالا نیکینلک بو ربو. تب اپن هب هلاک ساحب هرکص |
 نوجما نباشه همان ملت هدن رورهزور دنچ دلا تد وا /

 ردق شا نواو رلکدبسوب یهوحشو وطنه نزد چ اقربندنفیط لایق ||

 «دن راک دليا ت وعد ب ولک هوبنا هو رڪ رب بارلا شم انوط
 همان ب ول راو هنپ اس ل انف هلا تیعج ن ونعم ن درلدالا رک دلاراما
 لاج ر هلج هداوخد هنب را هنا اوید هلبا عفر هجا متیارس توبا مش

 مایف ندن ژ رب .ینېلک نیسغلوا دوج وم هدروبنم هاک اد روهجب
 || هاکشپ هلبا تعراسم هبا رجا یلاقتسما عمر یدنک لارقبویلیأ
 را ز اتفر هنالدتعم ید رفف هدک دلبا تدع ام مدق چ اقر ن دنت

۹ 
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 qare یر وتس رح

 دی اد ملل دعب ینو عم تکحوش ن وب اسمه م ان تب وراو تسرق
 شان هرکصن دک دلبا لقت هلا لیت ۰ افشو ذخا اکا ملست
 هدف یدلبا عضو هعفل مه ىل ع رب یخ ذل وا باو رو هر الق

 نالوا ايهم هدلارق ةلباغمو هدن رال روهجج لاجر هل جو لاق
 ب 2 ادا را AOE کسا | |
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 طسک مست توا هلجوج نل وبن راسو هبنناوخ صوت رد دادم

 فا ةمینوا ماظن نیحاروگذ دیعز قبن رايدلبا بورک فتو بولیف
 تیم تیم هلیبس هوالغ لاین زدف نو بولوآ مان :

 ۱ هبروهج. لا نویابیهسولچرابخا یاری ةصالخو هلریفم تدوع
 : ریونا ثیدوع هلم دخ ماتخیب اغآ | خالس یظعا زد نالوار پف

 : ,يبنلوا ینو دیف هلو هک در, یلدا رفت یکی دنیا عدیفت هیکملودرد

 ثب رلاووب قابنامج نوبامه "همای نالوامبضمیلاسراهنناج یروهخ هل

 :هدنفصن كنيلوالا و عید هام هروبزم هنس لغمنلف ینا ماکت ناجزرخ

 :ین رکی جنر ا یه "بو هارت ور ندهیلغ ناسا

 | اروم بععرد , ري توا رسم نا وصو هنيو ج نیصج نصخ

 هزار رکن یرم دورو دیه و سخ علف هلت  افبس "هرومأم ثمدخ هنن اجرا

 "یرادقم نوک یفرف هلبا راظتنا هثیروهظ یرازبخ پوټلبا)رابمخا
 نیم هرم ندنفرط روپمج ۾ هرکصندقدلوا راذگت اوا 4 .دنبوش

 | هیایالا بن رع,ندنیلوخیسادرف كئيدورو یرا راد ام ی راک دبا
 ۲ هک اونیانالوا دوج نم نوک یکتا نرخ الآیداج هایو تکرخا ۱

 ۱ زر نر وتس وب هدوبصةم بناحج سین تولوا لخاد هنس هبضُف

 یرانءوکجرفم هدش هل اطا! كن هروب رم کاپ یدنلوا .
 هوشراونالوا

 حوهارو .لوپلباو نیطاشوخ عفاو هدرادکفر هجنراو هرهش مان

 ِ یلعوزاحود هش رازاوتسا راصح د دع تزد رادما هلرلعما ۱ نلنولو

 .مهنفادط ردو لف یرلیلاسهاو.نایبعا هدنلوخد هیر ره ,سزلا
 || یماهبرکللش كنفئو بوط بویلبا بنت رلبالا هلی اربمارمو لوط
 ۱ .نراوط تفادص لامک یرارادتفا ٌهلبدقن فرمص هدزلابفتسسا

 ون ددعیکآ ناما جلب هل صو عفاو ه دنټاموب یدیارد ارا مطا

 || .نونلوا يتعت طب دیدن ام هلروط یف چرخ کندن ان لا د دش

 آره ماا ب ونلواراذد کک هلبارا دش هب هاشم هته لاص ا |

 موفرم نالوا یدرله اکتدوکح نیک ےن دب یمرکب نمک رح نینراو د
 كرب تعفو هدرلوخد هلبا یالا ناک تالا ردق ىلع هئ رهش هوشراو

 لابرف بولوا ناباتشب هزم انبقسسا یر «دارگب یرابفم یللا فرقو یاب
 هسا یراکدرون تف مرا نلع هلا اهم ایم دعهربخ ماي ندشناج

 خب نکس نوک ارج هی مای نوم
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ETE TAYسیروس  TETتا  

 كنلبا عمطو صرح قوب یدوش هلام عج هره وج مرملبا رابتعا الو
 دعا نقص رھ هب هدافي لا تسردنا هتیرااکس يغزو هداند

 هک رد زدقوا قانشا لات نیمه ینا نالوا قاف رغ ی داب " تبغر
 طب ر هر“ لاه روش روک نادل د توفص رولوا «اکص " زا لا
 هلاد ندلاد هيمن وفا لوا طرض لد عع زاهر كنورد یادیوس هلبا

 ۱ هنزغوا نوسایا كنراکس هبا عقد: زانا هله هتساوسو هعوا

 تس نادنخابح زا شا قاحوا ) هق رفتم تاعوفو ) ها لا

 لو نالوا اغا هراب خب لر دبلءا قیرط تافاسم یطو او وشت

 || ندنلنف تهذ , نهذم لک هکلب برش كزانو جام نادا دام

 || هداننایت نصوصا لعو لمصم اهم رغ هتموکحروط نارکراب تواوا

 ۱ بو ندنفلدلوا لدابرد را مش مولعم یخی دلوا لیاهضیعیالتنع
 || یرککیاقناسولیزعت ندندنسم قلاغا ینوکمچوا نوا مار رحم

 | یدنلوآ لی لا دنلن هاحوا اغا دمسخ له ا نالوا تاب

 ندنفیدلوا عفاوم رغ واک از :ییهدخ كناغا دمحا یاب یجناتسوب

 || ییسنکهضاخ لیدبتو لوز یو کیت زکس نوا کار مرگ
 ید اتغا ی هصاخ هلا لاح یاضتقم بولوا وقته هنن رپ اغا لالخ

 ناول” یدنلوا لصوهشبریاغا نبسح یغالوه هرق ظعاردصو لزرع
 كرطارفص ڭىدومح هدازاشاب دمخ هر نالوا یشاشواح هدنوامه

 زا هلاقلیش اش واج اغا لس لوف یاشابو قادم لت هبا لرع نوکیا
 || قاشا اغاذ لادنا تولوا قالخالا کر دص فطل سهظم

 ]| اشاب طصم هرفیشان یبوبق یع کاو رورس نزروص هلا الو
 ناتخرک ذ) یدلوا  نوظتم هلتلاک و لوا روخا بس كب نا ٤ع هداز

 تیصو نانلوا ناینافنآ كهنلا راشم (اشاب ىلع قیسا ردص مداح

 هدتسر هغولب دخ كکب ناتیلسو كب نتج یزامو دخ هدنسسهمان |

 ینفدم هلرا قفوم هتب رلناتخ بو دبا سالتخا توور هلی رک یتفیدلوا

 دنک,ذلبا اعر هدغسات تزوض یاوصح نکما امهه كلربخ ضاوبو " اما
 فرط الد هننوکه بنشخب یجتزوفط ن دنن وک یتا ككرفص ءاتب

 لمکماسمو حبصو تمه فرتم هنب راناتخ تامزاول ن دیهانیترادط
 روس ةلوقم و یرب-غ ندنفب دنلوا توعد ر اکو رافص ها راتفاینم

 1 هدیشراسو رازاب لابخو ینچ نالواداتعم یراضحا هدنایارورسوآ



 ت ماعا ینایح صاضنا هرکص نوک فر ندورو هب هیها کو
 ترادص هم هوم KR eî ا نا

 i per دبچپ بوم هش هزاو هنن نو

 یزارفرمم شکینار ندفرطره یکی رکسع فونصو یزازم هنتفصن |
 تف دو یس .ناچو لدزا هنیرانلاسظم هب وسآ یربمغ :ندنراف دلوا ۱
 2 یدیارلنا تینا تو یون هنرطاخ زا کب او |

 ۱ بولوا عقاوردان افعض "هرداصمو ارقف عر هدکلا« ییدتیا |
 | هنر طاخ بلج هلبار زره یس سبک م اظع یاززو هبلوپ « دل |
 ماعنا هرقف و نع هبا لام بلج یرمنق خد ن دساقاینغاو ماضها | ۱
 یکیدیدردنوهاقلال ام لرکناوت نصر ةا ندع ر یرقفزوب و | ۱

 یورم قامادقا یحد..همدا ی حور قاهزاو مدنارها .رهمان.مولعم | ۱
 لا بناوج تاب ولج بورب و نیعق هبترم لاک هنع ابن صعب صوصخابو ۱

 یدیارلبا نیمز ٌهععص مد شاب یاو هلبا هب*ونخ هنالمو ۲ ن |
 هلا مالک د وفنو رابتعا هداع)ا قٍوَف هب يدنقا لو نادنهو رک هبلط ۱

 هد عبو یبعانک هد هشط بودیا راود تلف دسر یاش |
 غر هتلود لاجر هدنس هلاث تزادص :.یدیسشغا بضعن ادک ۱

 تداذپ و راهنسشا بح ا هل بل ادعک یمظع ترادص یر
 0 هڼ وععر لزرعلا دعد تودنارادعاد یرابکحو راغص ثولع هلس شا

 ۱ مس ی دیشفلوا الخا یلیبنس هرکص نت دمو و النجا
 | لبد صف یتاج لالظتسما ید موقرم بوتلوب سو دیه اتو ڪ
 هل ماه وا ی دلوا بس هلزع ندنرادص نکنا راک هنتس هرباد

 یکی اب ی الج یع وطقم سو مادعا یریظن یب لض افلوا
 ±_ ام عح ی دلوا ماعو صاخ هاوفا هفضم هلبا لاضرا هتلود

 فیس تلو د ی ادعا هسدراو هلع و روصنم یساول كلا راشم
 روس دنلب تنصو رکلاع یرازو بد د. تولواروهمم هل اتهم

 هی اشناو رعش كهيلاراشم یدیاربظن یی زورب ربنا خیر رک طبق |
 ودراو ییالاقم نراقف هلوبخو ییابهلا هلبایصلخم یل اغ بولوایم هقیلص

 هلاق رک هک لپ وش ادخ ی دنا فطل هزب ردن هنر اعدشا "هلج ل رو
۳ 

 یرکع
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  ۱دمو بناج كلا راشمو نانحا هب اش اب یر زو ئز دامادیضنم
 | مرکم هلبتل ابا لول ان! هدنن اضمر هروب رم هنس بول وا نام رف یسک

 ینیفدردكننابعش قلا نیلا لبس هحخجربضاتیبرفس نارا ترا دم اکسا

 اوذق هنسر یدیشلوا قافشارمظم هللا نشوب رازکت هدنناضمر ید یلاو |

 هدخف راز وفط نللاو  نابملو تصتزك رس هفرطوا هلینابا كوطانا

 روعأم ةنلاض نا كنم ابقشآ"ثادنزوا نالوا تلع تمار !اشاب نکی |

 توذبا تسایس فیس "دب رام يهل دخ رفاو ندناراداوهو ییابقشا

 یدیشیا ی لو مابارارما«درالخش صعب و هلاحرت هدعب بولوا یلاهارومآ
 وومأف ھن ا کت نو رهف بوداروهظ هلغتمو اوشا ضصعب هد نور طظ

 هبجوت قلا یوطاا 6 لبه اکنهکندشاروشورش ؟هدازاید یر اخرا

 هدنمالک و لالعتسا ناد29 هدز دنسف ردشلوا عفاو گران هنن راتزادمض

 هکر وها بوشود هنس هیعاد صلف نسف هلل الدتسا دوقن مډع

 سدح هنس هل فو لزع قوکین دب كنابشو رابتخا ىج اتو لهاست ۱
 ششم ال خیا لکت نیس هدودعم شافنا نکی تخلوا راعضا یمادعا هلا

 هدنطس اوا یر زوقط شعلا تولوا بن زفت هسو در هدعلو هور
 هدرب شعب ی دلوا تعفر نکن ه هد |نان هلیتموکح هزه ان رسما

 ےس

 یازحناردق هامزکسنوا ردشنوا عفاو ج رات هنزل غټ راندا 1 فلاش ) :یدلوا عاف ارد او ر کم هادنفص ةن: یرفص شب لاو

 ۳۵و

 | للفم هدنرخالا حبر ثرد لاا زوب ئيج ر امنو لرل كنرود هنیعص

 . || قاتا ولخ هلباهیدنف ن دمك ق وج و تم اقا هدول مو لزع نوک" ||

 3 هللا تلح هد اشر كس لا و دادو ل دع هدنصاوآ هد هر وله تک 1م

 || تولا يق قرع هنفرط صر اف كاهاش رد ان نکیشلوا دا رح ها

 | :قبساردضو ت4ز٥ شکار ورغوط هساویس هاب تغب دلاو تیلصم ]| «دفرطوا راد هکلزکسعرس بولوا نیمز یور رشم یددص ءطاصم

 1 یاسژر ناب نو نانردف هلومءوا"هلبا تصرف تفو سالتخا تولوا

 ِ ثاود "هقط اق هد اراو هیفضتو رپطن ندن ات رڪ هو دیک ی لوط انا

 ]| :یذصشودف هرو لاو هب هنسوب الا هرکص ندکدتا هی دات یهیلغ

 | ها یمظع تزادص اش ان نوک ی شب كنسباوالا یداج رکسشقلاو
 | :یتهحوا ( تللا مان ءاح ) یهنلوا هنوتتو عیفرت ی رابتعاو رد

 | ادشاو .تمالس بابیهر .هلتع افش ناطاس هدلاو ولتصعندنفیدنلوب ||

 || مارا هدرللسح راسو هدربمزا ت درب بونلوا هیجوت یتل با یلوط انا ۱

an.ترش جم یوم کس  
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 بارتاو قان خا نم ولق نفاد با وطن رک نوک

 هلن دسیع هداز لير و ڪڪ هدنس هدعدلایذ هروب زف نش یذلوا

 هدنخاصم عفاو دنګ رات قرقو رکسعرس هةنناج فرم ۶ ندنلوحع اشا

 | تن هشاط یزکسع ندنعابنا ضاوخ نکیشلوا رها طظ فهو وس

 ۱ استا ندنکیدتبا بئرت رد کو زوج ضع | ۱

 فو یخ اسحم لیبدراو عفر ندن رزوا كل یکسعرس تولتوص ۱

 | ید شنبه ها روز یهش هل انشق بوتلو یزفت ها |
 | هدرا چوا قرفو رالاهسهندناح ناور هرکص ندنز ورم ثدهو | ۱

 ی هیمورو نيرن هدنح رات تردقرف بولوآرادغان لیکر کت عرس زا |

 کر وش تس هاشداب كلاس نیفطو ره ضم درؤ راکت |

 ترادص ن دنل رع اشاب ناخ دنن امر ر وکخات لاس هبودیل |
 ما معاق هد هن اتسا  اشاب ىلع تدرع رادزتفدو ماکب هللا یمظع
 هدنقع رهاظت تەكل وا ناتج ردا هل ناشمردض ٠ ید توا

 هتنسو لاستما هرها بونلوا بتن یسادضخرابخ ی هنت وعو ۱
 لاهسا "هه ج عضو هبیراب رهش "متع هد سةد عقلا ی ذ هرو کف ۱

 ها را" هدلوا ثهوکح نا وبا نیشنا ردص یراذشس یا قرف“ تويا
 هلام کس ىر هتیخاردخ سا لغ ا ر ماعا ۶ رامز ید ۱

 اعووهط هدب دش و اافو ی ؟ییروضخح یهاشداب نرانو ۱

 طباته ن دیهاتشداپ ظذ قاطر اح بوشلوا لمح هتنواخزو رو | ۱

 هنتس فر زج ولادعو لرع ناوکتس یفزکس رله نکس قرفو|
 عبر راول ياا :یدینلزا طقاتس ندنشةنفاتضا هه دو دلا 3 |

 عاج دید هلن لابا هیدنفو مانا ةا داب تففش هجو چ هدنرخالا

 با فلل رکسءرسو ی و هیهئسوب ةدنعرحم زوفط قرفو ماثنحاو
 همه و - ماذا یر ابتند هدنفظ ةن جدا بول لانع یردق

 داش ها .تکلس» نادنا هل ولو نامجو ار نوا تنش هر .هظ

 | قالب غف بایتسا مظعا یی کر ح ند هتسوآ ض وصل لغو

 تاب نایلض ء.از مظع* دنشلوالا غتر جوا للا ید وا

 فدا دزسهدلالتخوآ بوئلوا مارکخخا لا یبلو ه هرهاو ع ندا

 ناث وخ ځی : ننگی نکا كلب رق ءار ما نالوا تنال داو |

 عيار ن اكن دیادعس لا لاخدا هب دتطبار ته یاد یر اوا تو

 | نایک دو بر تم راتففلا وذالا شال لعال نال

 بس سس سم

 هد
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 i اد م خر یال ن نوک رب بوک هیهیهانوک نالوا ینلنا ینرک
 مینا .مدسو عضو ه هم دعرابد ینووک ین زوفط كتبو | ید یسهنسرپ

 یدلوااقباتعسیاهبه رو یر ٤ هعو دنص هم دو هدنزاوج ییماجكراصح |

 هاراسلقودنکم دقن تعا چار ن ننه نساسحا یت ومتاراماهیلاراتم |
 ادد هدنتعرمرم قلا دن داعس هب اتا پودا برت همانیصو هبا |

 یا وا نفد هنس هزت یکی دلیا راما هدنلاصتا فی رش عماج یکی دنااسب
 یدبا راشعا ۰ داف الات اب لابعو دالوا ییعیدل وا ندنشسایاصو ةلمح ۱

 | فاقوا هج دعم هلنا پف یلام : اوتوع نا لبق اوتوخو رارزو رادمان هلوموب ۱

 عقاو هدهناتساو عضو هناور تو جارخا هرکص ندیک,نوکی لا مرکب
 كانساح طقف بوی اق رطت انف دص راع 4 دان ی دنا وا جارداهنرازم

 هلججرت ): ردنا تیاور یرلبضیپ ندهقن نفیدلوا هدیسوب فطرت
 نیا تانباح یازجا ٤ هلن دا دی زوّمط نوا زویکی هیلا راشم

 || لفت هيمن اتسا ه دنعوقو یان افو هدیشطتلراتاد ندا بیرت تاربشو
 . هات هتفردلوا ق ویینم یرلف دنلوا نفد هددقارمیرلک دلبا دادعاو

 || ضرالاتح هد هیهانوک, بونلبق ینازرا هدعانسم جد م دنمح هیلا راش |

 لب تالدا مج کوب ندنفیداوا یلبغوا نط زج سه یدنفا.حون اپ ابطالا سو

 ;e) نرم دو با کن ابعشب ملک داخ یدیشلوا راشن رهش

 دوسو نابز ناپم:قراف لر درک هلا دادعتسا "بیاد دبی رتو دوجو

 تن بح اص هلپسواو ناهتش نکعوا یرار 1 تیلباق هدقدلوا
 هکلم هانی ناخ دعا ناطلس یتببساراکدنوادخ نالوا .تفو

 یدیشاوا رانا دبیشروخ راظنا رب ظم توتلوا نایب یدادعتساوا

 :بوپا دا ر وحش هار هد کمک ینایشاب لج درس نابلو رو دصلا ردص

 ,ییفج هلوا نع 3 تحاص هد هللا ت دمو افترا تلاد بنا یم درک

 س ےس

 ۍآابا هن دا یناریفرریم و تراب هډنرورح هنیجواو نا نعاک هلغلاغا

 اا هیجوت لج «دنرطایفیص یدیزونواو .ناسحا هنفرط یخو
 .ه دتم دخ ناب اش هو هدف زیر یدیشغا نارا رونکم ره

 | ناشوزع راد اع هلا قلشاب جوو قاروشبب ندمصگ قوسا

 ۱ روهظمکانهجیوترو تولوا نابیلاب هیلا ر اشم ها یه اش داب برق تکو

 را یو ۰ ۰

 ٠ ]| ,یاضف هلیغلهدویو هلیزو . ابقلا یفدادبنسا هدییارکا هارکاتروص هل ایلوخ ||". |
 ۱ ناکر هبنترادص ایشزپ مهار بودی مد سه 3

 بایماک ترازو یالاو 2 هر هدناباوا کیش نارا
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 | اخر واوا بصل هين طیور وا راف یخ نالوا دنمبغ رشا |
 اۋاب نر زاتلۆد غۋلزشو یا نو هرز و نیکی اکسیر
 Oe E بت ی وای رهن وا نوت سر وه #

 نت شن تار ۳ ۱
 | هدنرللحم فتمو زاها تبات نایخينضاوم مک آ زاد لاو یرا هر با
 | از اب یار ندنرور وق قرمز دزاو یسهلاشل یاس راقم هد ۳

 ۱ نود هنقرط امش یس هفوسو هنناجم بونج یس ابنغا.بولیجا یرا
 ر نه .هچن ازرفو حالتخا هرم یوو یی

 || یخ ابو یرپارلم لا رخ تلکم هدفی بوت و لاعشیربخ تهنئ |
 اه دروس هجرت رخ سرم سانت هاو
 توروتوا هخ اعط یفو رهظ زار وب وا ءلد هغولشوف نمابنغاو ناجا
 رش رحوا بوش هزاوطنهیکیرراه دلوا ع راف ندکع برف هبودنکیآ ۱

 ۱ | تورد هدنورغ تقو بوتالوط كد هماٹخ ارز ردیک ها هری نانلوا رک || #۷
 | ار ولو اریشاح هبهن اخ لابخ نانلواتصق هب دموقو هژاب وا حقاو هدعلق ||
 | لس وناف «دنکوا ی رونق بوقبح ن دا هناخ لات هدجوا تع اتو ||
 | ترفاسم دنا زبیر: قر هل وا نازورق یرلموم لب هندي كسك
 | كنبزرب یزب كد هخ ابص بو روتوا هنساعط هک و لردبیک هتنحاصماو ||

 | یاد هباغ وغو ع اتو ج ارمو عنام هو دنک «درلخ اوصو هدنس هناخ
 | روصقم هجلووپل ه وقموب یز هشیذناو هشرب لصتم -ردقوب یرلشپا ۱
 | شتمهبرع ندنس هعفادع یراضراعم ر اسوار وبه دنا چ نغلو ا ||
 || س هب اب یلوطانا( لوبن اتسا یضاق بصنو لؤ ) ردعاو یرراغدلوا اک
 ۱ .تواخر هد راعساومق روما هپ یدنفا ةلادبص نالوایسبضاف يلوبناتسا || 1(

 | اول خو هلبا لزع ند چ لینکتینتدع هدنطساوا مر وشاو دانا ||
 یاعصا دات جوک دن یدنقاعف ردمح هصاخ یاط ازسو ||

 اپ وا شف للقتواشاپ یلع هداز میکح قیسا ردعم توف ) یدنلوا |
 شم اقا «دربم زا تدع رب بونلوا هبج وت قلاب ناوطانا ام دقن هل ر اشم | 3 نق

 كل ظا ردصو ق« وکح یارجا لبا تیام تب ون برض نوکزغو|| ۷ و ۹

 هسیا لاح هه یادش بدو باج نیک دیلود اف رب ی دات تناقا هدربمزا بودباكرتهنلاابتهج قلا یتعدخت مد ههلاراشم | ٠ ٠
5 aa rسس  



 ل اصمفد هرورضلان درج برای فرطرب ین بجا کام اک ٠

 ب واک هنلوا راصتساو راجا هلی رک اب شک | یر هناخ و ردولظب وط |

uateیرفوط هتسنلاعت بن اج كنس هعلقم  

 هک د لدیکی زغوط هلامشو رول رک ها وک یی توقف 1

۱۳۹ 

 ماقا ه eh نفلابف :ناوتوبات لذ نا یسداو

 تموصخ و كنج هدران و ر ذن الوچو مادقا بحاتص «

 | یررراک دددمو نعم یزیغ :ندئرلق دلوا هدندیف هعفادم لبس ةظحالم ||

 | هب هکشمم نب راارکسع نا ی چم الط اخ یریانتلود وعلمو هجا نالوا
 مایا زارما لیلام سادرف یا یا خرم ندفازوا( عرصغ)بویع ارغوا

 بسانمو زواجءزودنکدنروض نخب دلوا هتشکر ینلود نه ارق هک وا

 روبهدنارغ هدنز وضو رردبا ماننغا یس اجرقلوا دن هصخند ازحنالوا | ۱

 | قچیادلوا وطن هدنس هم دقمنودلخ نا نکبآ ج ار ی اجقلوابلاغ | ۱

 ناهز لوطیم هیلک ةبلغ هرزوا هرقتسم لود كن هدهستاود هرزوا

 هروب دنارغ :هننفبقطایف .ناغلوا تقوفوم ةناولم قراوط ر کتو
 دعاوق كلبا لاصینسا نساعصخ" هنسزولوا دتم یب اردنسسنا مایا

 یسهعلق حب (لاججالا قیرط ی عج فصو )ر دلکو جرات د هرج یک ح
 عاردیلانوا انیمختیروسههراک نشرب كنب رهن هنوظهدیوتسءیاضف وب ۱

 قبو ضيع ق دنخ هقبفد یمرکب هلا لد تعم یشع یس هرادو رط

 هلال اسدنک گلو و لناخرکر اک تاقرشب درد قواز درد طس وتم

 ناوژاداش هدنا ةعلو رولوا هلبلابع و دالوا م دالا شب و هدنجا هناخرب ۱

 لوس ةعاق ٹکا ردرا و یرانادیم نوعا تابعه ضسبو یزو ولا |

 فرفو كنب راشراو هدنفاطا اما ردلکد هد هبت رم كج هيد نیم كبو | ۱

 هرکی ینارطا كنراشوراو ردراویزهناخفلکم لعاب یلغاب بولو |
 هدنسی رغ بناج ردشلنوط هل هزاو رد فرط فرطوشاسک قدزخ
 | تعاس مراب ید هنمان یغ اط نام الا هلبا هف اسم تعاس رب ند هعلع

 كغاد وب یرهن هنوط رد راو لجو شلوا دع هل اعم ندیونچ

 بولو نو تو و تر

 كنهنوط «دن روص وب بولواج اتح هکمک هلبا سسج ندرب ترد ي هنوط
 ردولوط هللا ران امروا یس رک او ث د احرل هطا لوس هدنن ایه یل واذچ

 ||هدفرطوا ردراو صح رهنر هنمان ندو هدنسیب ونج بن اج كت هعلق
 ۱۳ سس سس و رج جم یوم تست ساس
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 یرلاوصح » دز هنس اج اجورو هغ ماض هدش الو ودنکن رللوصحم ||
 ندرالح نالواتس هنادغبو قالفا ن دنکید امم هننرزرابد ب ولوا هدایز |
 ردشل وا مولعم یراق داوا رکشهااوخ هکم روک لوبن اتسسا هلبا هنوط ||
 نشو بولوا ین ات مطالب یس رکا كيرا ۱

 ودشمک هچطتسنلا مای بزلوا شينو كم كنوجرزج كا
 یل هفود نیووب 9 و ن ۱

 رخن هرارتلا یذباُيلع تاودو شه كلا رد جی 1
 شل ثانی رقتوب ردراددب و ر اکا رانا سوق شاکی | |

 چر اهظا نکیآ موهفعو نابئسنم قلف كنب هنیععداریاو یتعسو مع | ۱
 ندنف لاومانالوا یضتقم هدننیشم یردیکلمربادت توی رارطضاو |

 باعا وف هره نلت وب هکر ولت بو با وح هلباوش هنلاوش راردبا ارادت ۱

 ط وبضم هد اغ یلاوحا" تنی راتلود هشرا رارون روک ند هف رو مت
 لاعانزرکف هنسارجا هعدخو هلبح هدنلبصح دار !بولوا طوب رمو
 هل انها هلا تدنااحم ندفالتاو فارسا ةدشاب ث اج ازخناو ف راضمو

 یربغ ندر اج هیلع تاود النم زءعا لامها هدت اع رهنقناق د فرضو

 هلرکشو عز وتو ا هدزو ندنراناک ر زاب هزملکنا و هجمارف نر ونک ع اتم
 EAS كت الوک ًابشکاوقلا جا نوتلا شد ترد ند ز وکو از و

 ردع ین : لصا ند هماع حماوح وللتم ناخدورخ بولوا یرا هلخ ادم

 كمرکورحا ندنروقهعلقو سوراو هرکص ندسع بورغو قلاعمر
 یراکدیدهیدموفو كەر شود هينا ندنسار فو اینغا كلرلنلوا هدنس هدازا
 عجب هککر ه یراکو رافص هجنراو هپ هلا ر فو لارق هنب را هن اخ لاسیخ
 هروک هنرادقمو هقط كسکره نیغاوا ندنرا هدلب تامهم قلوارضاحو
 تلود بویلوا ی اغ كناعوکمو سوکمواینم كلچاراتندو مهرد بلج
 روبهدنارغ هدهدلاطازرمر ود حر هن رالی ایز اص لو دیرغ ند هبلع | |

 روب هدنارغ هکر دشفلوا مود هلیوش یتیفیک یر هبل افمو هرج ام هللا
 ندلیصح سما نالوا اد هکلم رتفوت هبا قا رزوط ارنا روق

 ناعاو یس هیرت رکص هللا هلبح ناره زاهنو لیا بوښلوا هد رک یربغ

 یسهداراو



۱٩۹ 

 :زوب هدنارخ قلا ذنلعاء اب ی دیش پیش ا ٹو ادع هی هدننورد ۱

 سالتخا لی ضعب و تم وصخ ر ابهظا هب رام فظن

 .بویمروط كن نو دن ارغا نکیتشع ناب رج ران رووص هلاسو

 دن اوه قاروط ربعا ال اج هل جانچ ېل ارق هرتلکنا نالوا یبهذمیه ۱

 ,یزیف ناد نخ دلوا ناینب ان را تم وضخو كنج قلبا بس هزت
 | هبا قس اره راونو لیل بولوآ یدالوا چ وا نوا الاض ند:نین و تاث

 | ن :اهحب کلم ِ و ی وا کما 7 كان ۱ |

 ۱ اب یر ر فجور عشا ندنفب داوا یزراکفا هی كار ادهصح

 | تدنسس هلباغ روپ هدنازخ هلبایلایا هجن بولوا روصحهنخاتسابرتش وغالبا
 | تدنکیدلبا,تیازم یندنهنپس هیظطا دناوعو ناشدزپ ورندهتس جاقرب 0
 یزر اوج بال هدنعوقو رفس بویلوا راهن وخر خدم هدنلبصا ی ریغ

 ۱ م وكنب رام هدره اطتروص ردو هنرهیللارفراحت  ردئلوا داقتدسه

 | هيلع تاود هدنلضا ناتس را ةسبارونب ر وکی کلی ئور پ آء ی رھ ظلا

 لادجو كنج هرک نو اغلا هپ هيلع تلود فرطینابعا ر اولش ی لکونو
 نوچ عفد لب اع وب نیغلواادیوه هدنلدنعیرافدلوا یاب هن رارقسا

 ولت قلف اجواو تم اعز هنب را ۰ د ازکب ر امج بوریآیوکس شبمرکی |
 زارفس بویلوا یسهصح تنها رق ندنرالوصح نیک مستو عیزوت

 راقعوالمصاخ هدرالجتضعب یخد كتل ارق یلب ردرتاوتم یراقدلوا ||

 هنوکوب نح ردکلاس هنکلسم تر اتو تخوررف هلبا اہم دابز هدنتفو

 نوچ قلوا غار هلبا یلاغ نع یال وصخ كسنتابا هچ و كنب راضاخ

 و و و

 م ا صم هعفد ج وا ییا هدنرانیب ةارادلا بسح هدشپاغ تراغو

 ,هیرام رد نوهشم یکیدلیا زاغا هراکنچ ولنیلک ور ند هنسیکیاو زاورپ

 | هج ازم البا ناد ن د یرلهدلوا كلام نیرادال و اویراکرد همعنتو هفررت

 ي راقداوا ج ات هی هنادتسا ندو اکو ر اید یابتبغاو تدزرللارق نالوا ||

 | دنر رقتیدنک. یرلکدیا یدصت هغلوج هزاج ؤالښماغلا یبرادقمرو

 لغوا یوق از هلغلوا رفانتم ندول هحعیسبل اها راجمو رواج هندودح

 سنشب نوا ی اتسراچ سولراف یهتلارکذلا قباس یردب كن هیرام ا

 وینک ی یص وصخ تن اغاو دادما هبترم ضمب هبا هم او رکسع هدنعودو

 بودیا راخ دا هدنرار ابناودنکو دیاعهب ودنکی الوضح كناهلغلوایسارفو ||

 || ددک یس اها ناتسراحبب ولوا ندناعونمكلکیمهرخذ هجنزاتسراج |

 2 يسر م
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 ۱۳۹۹ هد هنسهیوطابما لک لوس نکا مو دهه 1

 ]و دروهشم «دنرلنب یقیدلوا یراتداج كمربو هپ یریغ نناخولج ۱

 ی 4 ۱ منجر رونی tna سا یچرا ا ا
 ھی 4

 ۰ تو لوا ديلا نو موسوم مناسب بلا یر هم ۱
 ۱ الاح هلن رویطملا لا پولوا ئابا چی یی جندراد ددهدنمکح تاو

 ۱ |نال لوا ىە رف راجو یسهفود بنشوغاو امور هجیروطا را

 یی اخر وطقلا بولوا یاب ءرواب یس یجب رد ,ةتفرصت نت, يرام
 ۱ نرو هبهلع تاویدارغاب هدنسانا ییرات چوآ یللاړچ ربهبشیتصت

 كن رار وطا رپپا وربند« دیدم تیم هدعدلوا دم سول اف ینا

 ذم راو زر لو| بدن دنا ازش وغایخیرنارا تونم ۱
 ۱ یرکذ

 | یبهلمج كروطقلا ةبوبغل وا راسیتعاهبهزر ها یر ندنفیدلاق |
 | ناشلوا یکذ ندنرلجا م دنن یربوآ کش اوج ار وطارپما
 مس ایا 0 اپ

1 
eستم  

  ERÊ EETهشلاف راجو ۳
 ي ا  EE N,یدیشج  eأ

 EET وی
 ]اور نددنسیکیا نت هدنمکح نلنوسغا نالوا س دایروطقلا لا
 | هک دیلاب | هیسورب , ىس قند. ید شوا لاما هيبتا روا بارچا :

 ۱ م دنلخاد تایارپ a رد «دنفرپصن رو م ڊار

 وب یراطپ  هلغلوا یا كنیم
 رو کد دیونیرو 3 ز سیما : رادشملتید روب هدنارغ با
 ۱ هجو هیر هب رام فانی تاب + دنلصاروپ دن رف
 كد هيرا 2جوا و یوا ٍاطول وپ ,ولوا هلاط
 دلو لا ]۶ نرو ی یر
 ید شه مد نا نر يدر ڪ تی 2

 ۱ اپ >
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 TEPE E ه دا NEE مماج ۳5 ۱

 زاوسج هلی هظدالع قمالوا رافکس یا ایا ایفرالو و

 .ندنرلمآقازحا نباشحا نالواراد هنقوقتو تافبط كتب زا هلق تابا
 شبه هلت لای زوم اج یناّرطا-تاوقبخت ن دقلّوا اشکس لباق یش 23
 راس هند لوا دمت خیورخو لاوقند هننورد رند زر وک نرو
 قلا نکس« هرشط بوی هرکه هعلق ن نورد یشلاهاو ناب اض

eهداضقا لخم نغم اطوار اصحتیرتغ نادن وب هد نی وب . 

 عننو نصحت هبهنلفوت نسب اه ەخنلباشاب نسحو زالفو قجراصس
 . تاتو شعت ی اولا و روت هللا تتانع قدا بولوا تداع تملک« دا

 .یشلاما نالوا تان ظخ لناف صخب کیدا مرلتسم یعقن هن.یلتوا اکا

 من تالنج رکو کو مازحا ةرکص ندنوب ردشلوا مولس نادنرب شق
 ندناو دوره مالالا خف نتبادرکیسملق هطاو ن ندئن ابر هقتلپ

 یوتشزو لوتکیژ هوهار بوبلوا روع ن دنهاکشن بیس هعلق ندو ||

 ناب رقو دیعو تسع ل وضو هفعسور هذنوکن وا كرد زوک یررهش
 قند ید هام هرکس ن نانو" ندشاوا ردسقم ی ارتبا یراتتس

 . انتدناو «ذارغ رازه زارا ود لازم هدَمسور یو کش يجن درد نوا |
 ها ناک قز یجاو ندنا هب نلوپنات شنا هدأنا نر تدلاو هب یی 3

 جایز زتخاوا یفرهنغرغوا هب یرزولشو هواروخو دسوغرب ندنآ
 | دشا سل لوعید و لوضو هل ايشا ثدافس ناتا هدهقب درسا

 دودحو لا لاوحا عالطاهبترم یناکماوئیون (هج# الات لیصفت
 یراوطاو عاص وا تنتکلم دغا ةنغودلۇا ` قى ندا اا اوف

 | شەك و انس نکاح ی یه ئن ردوا تزانهناب

 ترم قتهلنخب تولوامنقنع دعا دقوذ تر چواو دلار فزوقط لقتسق

 ةوزوایهجو كماعبا لو تطفو لرع نفر ظرو قلوا یرلئوروم||
 السا طلا شاف رات اعضا لار روم زدرلورمصتع

 ۴ دانم یس هدر ڪتض رسوا رام یر تدنر ما نة وا م مونوم

 اف مک دلو لب اعنا و یافت كنت و بک لک مزال قو وآ روطا ربعآ

 ئر دانا راستا دداژوطآریبم 4 اوضوتب واوا ناب تون واد دغاوخ
 تعاتطاهد نومآنالوآ فوم 12 را وناقو رش شیت 4 4 هتک

 SES ردا تكا ناتو ا
 ةرزوا كملسا تناغاو داذمآ لبا گه و ت لاحت ی ره 1۳
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 | ن هعلبا هدطزوک هدر وک نم شوزاو بولوایشو راو فلکم و رویش ||
 | دراو هبصق هجزومهزب مان هتاشپ هدنسوشق نیدوب ردشلروک ||
 |: دد طق اس ندرابتحایزاتنور ی دعش بولوا تسوزب و جرب هدنلصا |
 || تایصف هدنزا راک هنوطو رارفو شمارا ردق نوک وا نکیا هد نب دو ۱

 ۱ هروزم علف یدلر او هند هراو هدنوک ییایکی قر هنلواراذکن داقو

 | ةهةلاحللا پواوا ةدنرزوا هتتشپ كسوپرب ق دابق نیچلای هدنلسا
 | هتیات ددعن هنفارطاو روه و هثعان هعاف یغاشا لصتم هنلجانس هنوط

 ح ۱ هدنسوشر افو نصحرب شرب و ماکعسا هیت نع لاک هلی راف دنخو ۱

 ند ندو رداتععو روبعم نصحترب شل وا ترا هندسان صف اش

 هلبراترضح اشاب نسخ مرکز ویتسبلا و ادار غلب بولک هنسز هدنوکش ب
 ۱ ردّتطر و ماظن هنت ر وص رو ی هدانغلب هد هدعفلا یذ ر خا هرب ا ما دمب

 || یرب شق اپ هللا هنوب هابط قرطرب و لش یفرطرب نوجا نر رخ
 ]| سو قابل تان هوانسو اواضضسا لاسرب لفش یا لصتخ زر
 | تاجر نالواروم ام هرفبغم ی هدس وب «رکض ن لک دلرب و مانو
 || ید یرادزفذ دارغلب و بکار قبا هلب ها ینادتنموفنهزو

 ن دقرط کیا هد نیعم تقو فولوا راوتم هب هتفرف+تفلکمرب ن د دارفلج

 || تب رشو ارا یعمارع مالکو مال بو ابق ەروک نه لاس اب
 ]| نی.رللوق وب قنا دنموق نمز «رکعض ن ذقدنلوا اتا یراهایکا هوجقو |

 3 یتانصوا راد هغلدونشوخ ندزمفلیعلیاو ماست هنرادا رف د دارفلب

 1 هی وخد . .یدلنا دادرنتسا یکسع یکندرب و ام دةم لز هدا داش

 AER او eet هدرز اتش

| 

 î ER یهنلوا نی یو ا

 ]| یکیا نیا هطاخا هر هلق یلاع ر دق زوتوا هدنعمر یسه-لق لوبناتتساو | شما نابرسلاخو نهو طن ورب و روس نکیآ انقالب زوبرد نقل



 دا هلا یا هنپ هدر نانلواغالب تو ا

 و تبسم

e 4 MES < 

دنبس هبع اد تصخر هتد وع هلا 1 ۱
 هدف دنلوا ربت نملدلوا ه

۱ 

 لب ع ف دنخو تاق یکیا یس هعلق شفلوا هط احآ هبا رہن مان غادو||

Fo 
 ي

 تراسفس موسر ماعتاو تاقالغ انا هدنلوا م اقم ولی ر او هرایتاج

 ظوطظحم ندر اکزحو تزافس هلتط اسو ناججرتو لیکو شاب هنی
 ها قلاس هره چهت د اس ةن اتسا یلاعت ها :اش ناو نیراق دلوا

 | تیاعر هبت لامک هب هط اصمو : ال اوم هد مخی دلوا فرشم
 لر هدبا ماهفا نی رلکدلبازاین هدنس اجر زملیا هد امآ نی زاقدلواهرزوا

 | یدنلوا اظعا هزة طل تط اسو لیکو شان یرا هم ان نالوارس اح هدنناب
 ھما با وحت د فد هڪ راس اح.هرکص ندنوڪڪ چ وا هدنروصو

 هعشب هقشب ن دنفیط رالبکو شاب بق اتم هنب ذخا هزکص ندنرب س
 راس اچ یرادةمرب قر هنلوا تیظوظحمسا مر ا.هظاو توعد

 هرزوا قلوا ندنرلن اب و دنک یرادقمر و ندنرافرط ه راساحو

 هدننمن یر اراده یضعب قلجتم هوس "نوا هلبا ریجن ز نوتلا ررب
 لاونعوب ران دلبا افغتسا ندرونکوروصفو اطعغانیرابوتکم
 ر ادن ام ر ومأع هزم هدل اوشرخ اوا هوا مان راشبا هرزوا

 | زوتواوراوس هر هنیفس نانلوا زاضعا فلبا نادوبقو تایفنو ناججرتو
 هدنروص وب ی دنلوا را قولو هرزوا.كنملک هدالغلب هادنوک شب

 هدرز راک هئوط بولقلاق ندجم یمنربا ذعجج یسیصفشب یکی كلاوش
 نو ژوب نالوا صوصخ هنظفح ی ان یغللارف راج م و نیټو قربم اخت
 راد شاک هب هعلق مان نآموق هدنوک شب بولیک ن دراراصح مان

 هن وط ینایطا عفاو هدنسنفرنُس تن هر زج وی رب مان تش نارصوق

 مکس نصحرب نلاخ ندرابتعاو تاوداولع هلباوص هنوطو قیعو
 ندنکوا هروهشم هعلف مات نوغرتسوا هرکص ندن وکییا ردبل اعو

 هنوط بولوا هعلق رصتحرب هدنرزوا هتشپ نوغزسوا زدشٌعلوا رفع

 | هدنفرط یکیاو دو دحو روصح یسهغلف نغاشا عقاو هدنر انکح

 | فوڪ جن کیس لک رح دو رد دوخ ومیشو راو هجنوزوا

 ارارق:هد دو بول وآراذکندناصقو اره را شاو نتتاسب تاذ

 ترمضز,ی رم نوشروف نادنلح اسس هنوطیس هعلق ندوب - یدنلو|

 تناتم قلفوح رد هعلق ییالوطر شلوا دن هلاعم ندن ونخ هدنرزوآ

 | «دنسییونجب بناج ردشلاق هدنسب# دق تيه بوم وا تاغتلا هنری و



eRرم  
 || یزلنوپ مه سول تایر ضخ رم دفا هام اع هاتشداب وطمارک |
 ] «دسکی دزد ردب رهمالع تراشب همان هني راتشود نس نصت یت راخا

 عضو  هززوارب رس نالوا هفاسا هدنناب نوبات "مان هل تتراشازاشاچ ۱
 || باوح راتاخو ماپفا هز اسا یر رعت هصالخ ناقججرت توئلوا |

 ] نک کو اب «دکه با تراش هشیکو شاب ناروط هرزو""كنریو|
 چیری ندنرادن اهچ ترضج نوب امه شولخ هنامحرت ۱

 ح و تیانع هکاردنوکی حلی" هلآ توغ |
 ]هاب هم یر دلبر نانو یمن ولج هلرتوا |
 ت لزا «دنروصوب وبلا ناتو مفت هند دندوب حد ناچپرثو ناقل |
 || یخد همت راس اب ەدز وبە لەت هدروکذ تبه هزکض نذنوکچ واو |
 |: شا «هرزواررح هحو یدنلوا تز اعمر ماا لانو بانتس هان حالبا |
 لز شا ی رنک« درلنوکن مب د توپ هپ هم راس اتبو هزاغباجنو < ۱
 یرلناکلا شیر هدنو هو - بشر 2 تفایص هدر هدرتغانوق هلن اخ وب

 اتام ضوص هو دنکتولک یزلناود نابعا ها نانلوا هناا
 || یدیا رارذپا راشدتسا هلبا لوانت ید ندحرمژامامط و دنکم روتر راظخا
 ح انوا تا ج ی ةمغانوقو رارقو مارا هد مغانوق هرکص نادنوپ
 هرّروا تیسفعب رط یوا ٤ لیدبهرکرب هدنوکترد هلبا تارفنردق لا
 هدرضانوف نوکر ه هرزوا ك مک همر شه نانلواهدازاو - نییعتنادا وقرر
 همه اوخ رط اخ بوئلوا ضیصخت وطنهزب هلسیطزش قهلوب دوج وم
 .تکمهذص یا ترد هرزوا لاونموت :یدنلوا ترا یراتروص تباعر
 هو نانربسل و نکیع هر وبه دنار ع لاصت الا لع ةدتنتساتا نم افاو

 هر رلشوراوو ندنر اخدا راخد هننورد یس ةع € هلیس هظحالم ر ولك
 1 ۱ نکو شیوشت یدغوم یرلقدللوا یا ندنسعهخد ةد كمردشارپ زکدع
 ۱ ید تدمر نیغلوا ریکنماد هيلع ههناتتسا قوش هیذاسحنو " ھوا
 ۱ تاذینبآ رەد : نامزد: یضزاوعو راذعا صعت .نکی یاس تلفا ۱

 : 3 نالعا یاتضرو تصخر هرکص ن دالعتو هدر راد عمر سج: رات او
 | دوا مت ماچددع یدیهرزوا كمنلک لبا نوط ؛بویلیا
 || تنل یراباوج نولابمه و هدنل الخ 2 را
 ۱ جی

۱ 



(۳ 
 سس سس م کا ۷

 ی چوب

 .ندمانص الم تاسنموتالهقشت ندهبجراج کل راه ی نىن راسلوا

 باچا :دیلطف هروک هیواد اقتما نوڪ هو نابهتساو,دادتسا

 با ولچم هلروب دنا رغ بؤ دیک شام هلن اوعاو دالوا هراسک الو ۱

 یرلتوو هنتسقلت نوبامهمانو. ادشاو لاغتشا اباد و عریضت هدنفس

 قدتل واداخخا خالد هاب عش هرغ كرها زاذتعا هزروا قمالوا ۱

 ندنفوخ تان ءهفدوب رول هد ار یولوا اول

 مسیاوسو یزرکبع قر ابر ومآ اتم او ی یو وه لک
 با یال ا هد نیعم تغو تبولکر الا یاب ییرک ار یا نواب

 .هور روا لدنض شما وا داعا نوحا مخفر ,مایف ندهیلدنصینیدروئوآ ۱

 و, قدیسلوا ټدوط هثب هدننیه رمق دراو غم وا نایت نو 5 1

 راما چ هززوا روکذ م هجو هنب ینوکی نوا كنابعش هاه . یدنلواارچا

o 

 :نذکدلنا نادیتساو فیفوت هد هطوارب هد رو یس ها اودر اساج

ENESهاجت اوبد فویلوشرف قرلمدارب هدست اد  

 !دارناو .لاخدا هلعاسا ضا وحش یدن فلکت الث اکرو داشکن بوق

 ,لاسجر ینرطیکبا كنهطوا هیدن یسدنفاناوید نوبامه همان _یدلبا

 1: یلانالوا ضوضصح هندن رط لیکو شاپ هلراساحت نامش رخ

نب ی دنلوا راتفی هر هنسسناخ لیکو شابو زاۋ »یه
 ۳۹ .دشاسطا ك

ى لاخر قرهبلوشرف یراغدا نام فزط قرط هدنراشاب ناب د ناو و
 

 ۱ ەر وكى تب بولبر)و هب هطوا یییدلوا لیکو ی ناوسڏو

 لارا ارد غلت دو هم :ا دوعقلا , دعي یدایا مازحا هنر اشا هدومق

 || لمل رک مو هوبم عونتم با هلبطو عورش مخ امم ززاد هنلاوسزطاخو
 | نع دنفا تلوج تنج اصولتبانع تولا زا یشو هوهق هرکص نافندارا

 اشا نواسه همان هراشاسجو عالبا یزابلاخ بوتکم 2

 دخ تای کتی نت

 || :تدنفرظ لیکو شاپ كن هر اس اح هد هروکذم نرونص هرکه ندنوک ۱

 لا ذیخ هجو یک ار وز خاور او وطنه هلا وعد نجد

 ۱ .تدؤوه خسروا اطعاو غالبایم علا يلو تولسا نداعس ی

 ولكى ليج شافو زانا دیخب مر ییطمنه ی دنیا ین رعد نیت لی ||  TNاه ۰ 3 ۰ ,  .۰
 ةننتشا ناب درنو هدنشاط كنب كلذك ه دفدلراو هننازسراساج هللا یالا ||
 تۈشۈك هزدوک وا یرلهدارب هنمان جاق سن هرکض نداقالمرلیحوشراق ||

 لوط هداهم ه ۳ اخناولد ولی کج هبا بد نشلوط با ناوشنو

 | سر نود هبس نر سد عن شب آیت ۱

araهه  
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۳ 
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 رادلاممم یکیاو ناچ رت یکیآ نالوا روم امنه زنیم هرکص ندنرفاسم
 ۱ ا بوش ود ه نکات نادوبف رب هللا تایفنترده شغلاو تتطربو

 | تع اضزشب جوا هدنوکهیعبضق ند هبصخ هبا یهنه تامارک او یی وشف

 و ڪي وک نوا كرهدیا یینادساو شاراو هدنوک چ واو كرهدنک

 | یتیدلوا بصنم هب هنوط كنب رهت هوارد هروب زه هات یدلرا وذنس هعلق
  شاعوک هرب هدنار اکی رهن هوارد هدو ز اق وب تعاس یکتا ندلحن

 | هنمان صن اش هدنراک روک ذم رهن هنب هدنعوشراق رد نیصح نخ
 | بین اج هلیاةعب تعاس یکی ابن رفت هندود> هئسووو راصح كن وکرت
 هلا رافجا ندروک دم رج ر دواو یراثراو فلکع هدنس یب رغو قرش

 || کچ تصاسربنخلوارابح قال طو ناتتباخ قرط هوا بولی بوک
 || هدارغط قتوتیما هدنوکش ؛ نوا ندکسوا e FE زارادو لوط

 || طفاش فدراتعاهدنزاک لوک کوبرب عقاو ءهنس ییرغ بن اجا یداراو
 مان قنابهدنوکنکس ند دارغلب ینونسا رد راضح یکساز زارلحو غفارطا
 هن وطو هدشناسیمرا ره مان جم راو هبار هروک دع علف یدازاو دیدحاق

ETA SEEزددهلف نت رب شاو ماک سالا ادب  

 || كرهنرب دوك« رهش یدلراو هدنوک یا هرهش مارت قرب نودا ی دن ندزون
 ۱ .هدننورد بولواهدلب ر شفل وا هط صبا هلبا ون | راس د ندفارظ هدنرزوا

 | .Ra ردشل روکی ران امر دو یزازابنا هربخ ذ تاک کان هضلارق

 ]| ردلصاف ین ابن ارش وغا نالوا ترابع ندنخ اخس ے هلا ناتس زاحم

 || تاج رت شاد نالوا زوما« هزم و تماقا نوک جوا ةدلا بولوا رشم

 ۱ یس هل كچم بواوا یدصب تعاس یکیا هم هدنوک ترد ید ندن وم

 : لوصو هدفی رش بجر "هرغ هب هنصق مان تکهوشع نالوا ةدّتس ه) زنی

 ۱ هدننص یتا رح مالکو مالس زیاد ه كمآ شوخ ندتفظزاساح هل تطاس و

 ]| قرکی هچوا كم رش بجر ردشل ربو ماظن یراتروص لوخد هه
 es وکم هاو هد یف. و تع عە هلن ن اوضویالاتدتکهزشخ

 هنس هعاد جم و بزم دن وری هرز شوهوآقاوحدس نت بناب 1

 1 نضع وینامز یهجوبلاباهجنالوا یلمیماش كند ھل ارو رق

 : یراوس قارب رب هلا نام رت هد ءان یت اکر سرپ ندنفط راس ای

 كنسهساق و :رو رم ندنفا یعهعلد ۴ هلن یالا بشم هجا زر

I 3 

زن هعان وهنانلق ایم نوحارابعلبا ورند هن وآبولوا فقرشم
 یذنلوا لو

 1 لماع ماها كر وب هدنارغو هقد اصم هراو زورو مایا نل وخد هش

a am aan EPO DEE ی OE IED GRI 
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 تک رح نذل وبن اتسا توک هشنشعب یی یک كن زعطاا یفص |

 || دور نداشاپ یطصم رنمعب ندنا بولپ راو هب هن ردا هدنوکرکسو ۱

 یی رکو هق د الصم هبارابو فر هدنب ونک زهشو هبفوصو هلذو
 هل زوک. دارهم ی دناوا راددتبا هنهاکر کی رن وارو نوک ین نکس

 زرفم جا تخ هزوره هبا تک روناوا رت قجا ب ویلوا یرسع |
 ءانب هنغب دلوا سیمان ل ااا, دک باونل وب دمجتم ینارطا مکس او

 هدنجما نیو راو اضتها تم اقا هدنا چدن وک ترد هل وا دعاس ناکما

 هدنس ع یو الا ی ږاچ نالوا یی ام نو کت قرف قرهر هیچ نیم زا ۱
 رد شل وا اور یرلتر وص لوخ دو لوصو هداهطازاد دارغا

 نیدراو ندنطب اص نم ز هدنساننا تماا نوک چ وا نوا ددا غلب |

 ندب وز اخ ا ر دف هنل از كسوا تط اسو نادتم وع |
 هدارغلب ندناو هنغز رادنامهمو ناج رت نالوا نععو روما هرگاقتشا

 مالک و مال هدینص ی رابهظا تبط وطخحم ند زر ومأم بواک

 هداما هر زوا ټ داع هدننناج نمز توک ا نع ار هم هرکص ن دنغالبا# ۷
 رد هتم ر ورم هدنارزوا زوبو قح هیلوا نکم یس ارجا لاس یرلق دلف,

 ثقو یادو نی.فلوا دت هت من یرهن هوا هبنرع ج هلوا
 ۱ ۱ قلخ لود رب ردف كج هدا رورم قباق هد ا «زوک هل احوا

 یمللاو دا غلب هرزوا قفل وا روبع ینرکی شب نوا كنيلوالایداجوا |

 در بو هرکص ندق دنلوآ رار وو لوق «دنزوضح اشاب مهار مرکمریزو

 دریغ دوب هب اکر یکن ایا لسفکتندفرط کا وزرا ی اا ا
 ناعرو نصت ناشف هنن ایم یر مهواسوریذپ تروص دومصم لود
 شسفنمز ننادنم وف ند هلا ناچ ر نالوا رومأم هرااشتسا هد عسا

1 ea ag رس 

 صم اس
 س یم ا ا

 داتعم هد دارغاب ینو ی رل رک اج وب ب واک هنانن هللا ند اڌ نرمو
 هلا یرادرتفد دارغلب لورم ادعب هنلخاس هواس هل غانسحاو یالا نالوا

 نیز هدنپ وب یرازفد دارغلب بوشناب هتیرب ناشنو راوس هفیاق رباعم
 اس ندندب و حلس هتنادنعوف نمد هلبا قح اولو عب اوت رھن شہلا |
 هدنرات ڪک هوا كب هوا یدلبا مت ىع“ ر نالوا یمهفیطو هلدخ 1

 یر رکسع قاب کیا ہلا زا عو وطنم نوا ایا زی ھنک | |
 ندنلح اس ؛ واسو راوس.هز هبرط هدنشع لاا راپ وط نیفلوا هداماا

 ی راکدلبا بهم هدنس دیصق نم ذ نالوا یخ اسم تعاس ی
 م راول ماسعاو تماف | نوک یدب «دن | ی دلو رار هدق نو

 تما مح یس بوس



 ر

 || موم( فلوت و نون نساو) ی الو هاو |«

i 
manana رد 

r ج 

 ب ۳۹ زب ند هلواطتم نینس هتلی بی تارا بر

 ۱ أ یالاوٌب تر ندنکی دیر بش صاف نرخ یی فلک تتشو اف
 9 یهاننهش "دس ضورعم نساح نالاهدنجوتكةروکد تلاباهتزازو 1 |

 HOT وا ناسا ترازو لما ضن اقر تلا هدف شلیخ
 ۱ 1 هی ههر بونلبف ترازو ءورف سابلا هنفامصسا سودو توعد هبلاعتان ۳

 1 | نون لاو ابا نوایکرح هدنفزظ نوک لا شبو یلاو

 . هنق رط هفرو تبشع هتفریذب س راد هدنراورع توکج اقرب هبت ۱

 كوي نالوا لک هلیترازو كيملازاشع یدلبا تذاغتس ماعا تیر |[
 | لادبایلاکوو هیجوتهب اغا نطضع کو یسادقکر ابو یازوخاریم ||
 || قاد اغا نیتسح یع رق یسا دنهگرایج وق بونآوا سر اتسس هب هیاغادجح ||

 || فا روخارمو هیاغادسلاهر قلاکو لغو ار ومال اضبا ىس هدویو |
 | هکیلغ هدازاغاپیطوعقلاکو ید كنا نیفلوا هدرنهم اغادجادیف ||
 1 ' عب اظنر دج وزب یدنفا یبص(4 اه رس ظان لرع)یدنلوا ضب وف ۱
 | لنیظا تبع هازاخا نوچ لا وحو راهتشا دز کس دیه فک |
 || ىو لو عن ی دنفا یبص هد ها یذ لار تویی راذتفاراتاخ |

CEتست هر سن را ات  

ea AAR HOVE EET 

 | هلداعس هعاتس | بوی هدام تقام لرامز اراد وتد تاتو ٠

3 1 | 
 یزاق دلوا تیعجب مس ناور یتشهجبو توعد اظعیاززوآ دوجوم

| ۱ 

 یاو یرپیف پولم رب و تزاچا هناکدنناوخو ناکخ بزا دنا || .
 د | | تاکدن زا رایت دنراکدوبواتوق ه ةو رو تقر ةتطا هازادکلخ
| ۱ 

 | نمک دا مارخو قوش مینو مادنا كاب ست هرزوا یرافولاعروطد ||
 | یدلبا تمجر هنشاوأم نی می هد یو هزرکض |

 | دیو ( دیگ ت راف زا ین نیش دج تدوس ِ

 | نهم سولب نالعا ةفرط یروط رم ین یا قشر بولوا 1
 فا یر دما عالما: تانلؤ نعش لنا نامه "دهان قم یتن و ان
 | اند ید دانن بتي رغ ةتداسعم ناتا تراس تضع اا

 ب ویک رخ *-ضرع ةا هیاهاش دوز هات یا
| 

 | غنا هغ دلوا هتسسراو ندیاهساویعال الو تاطاو لیفت |

 | لود یارغ نع زر لو زررضتو تب هب لحج وب ی بع ربعنا تب رح
 | وب ویا اتو ناجم هو! دف رم دیا

 س . سم حجم سسس ےس ےس س صم س یا



 رومسم هلا اناا ت دادب ا | یطصم ی هامکتساو اغاذمسح هدازساع أ

1 
 س سس ی

 هاش فطازپطم ی دنفا دنبحا دان زکب هر هل کلا دض لا مور

 ۷ رد یکی اکتزا نانلوارک د شاب ےکح باس ( لییذن) یدلوا هنامز
 هبلوبیلک ید قلا یوم بولی ربیغت یب یهاشداپ عط بذعلا برش |"

 نالوا ساب یب رفت ان -یدنلوا را دلل هذکلسموا هلنا بت رغقا |
 اے

 لصاو یرلت اضب رعت ضب جراخ ندیاو دح راد هداتناونن دنرافدلوا

 ین هیهطا هجز وت يکي دو هب ییا ی رب هل غلوا رودصلا ردص عع ||
 تنالواو لا یوم ید نالا قالغ طنا بونلوا |

 ۷ .ناوبد ورب ند هی یر کی ( ناد *هدولو بصق ) :یدلناروع# ۱
 لپ اقم هم دخ لایک تب نالوا ن انان ادصوناچچ  هننوپانه

 :قالفا لقا قو سلیت .نلس بولپڙو ڪڪ ناب سج هيکآ هدوبو نادغو

 * ا نیسج لواروخاربع ترارو ناسحا ):ئدلوا نایهاک لل هدوبو ||
 ۱ . پرلوان دنع بنا كنیدنفا؛دمحیب هد و نیدر ام لصانع هیلایموه ||
 | تص وصخ ام ملی باسن من ها نکیآیسیلاو هغر مظعا ردضاا

 راملا تیو شون هنهکوهدزک الف یجنا ب یدیشمابادنکارا
 اه ورابیکخرابور دنار اسب نادننپ دلوا شون هعرچ ناد هق افو رف |

 بو دبا نطق لار ابی بلا تین پحت ندمزالت هتمادخو ندم ذقت ||
 قا اطا اچ و ته هل اخ اف را .هلتمادخب رب او. تجرح هنل اس |

 ینآرق اور اد + بویلبا قا قص او تیلباف هعلابظمهدنتاذو |
 فو ن ا تدجر ی .دلبا زادہ فيلا یبلایموج هی | ۱

 | يدم ندیلج نوبل اف کاو با دوم قاذ هلا تیره |
 ام هد مرام لیطیساو, لوادر وخاربم ند مکی وج بودزدعیا | ايعا ین مبل وک بنا نم هلسیغآ اغ | ر ارام دتر لف شن |

 اات ار مهار هداز یایدربزو یسلاو قز ې دیشلوالحتو دقع مامر |
 ورشو قنا . هل ْن دنکی بم هدیا جا جارها هلا اهر لبه ||

 لبا وح ندنفانها ENE ید هيلا راشمو قاط دشمن جارا |
 تلودرد صرع لر دیادنبات یرلاوعد, نیف رطییکی دلا تط من ند ھر ۱

 بولوا لزاراو لابا نطومو لبا افوریاشغ مم قلا باه قز راب دابا |
 ننه ابشم هراتنکام واس سد یورو هرادا كنروماو ی هج كط |
 هيرن اوا: كباسنلااع تاذزب فقاو هقنابغبک راف طوا لاج منو یا

 و هيلا یوم یابغا هلغلوا ییاجنا و بانس ٌهصالخب كر ۈما یابلوا یدوجو
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 ناز راد جلب ارش تب ی نالوا دنزاشاب برع هاو |

 | یدیارلیشغا راغلبا همورضرا یساونو تعجر هب وزبک هلا لوق مدعو |
 نبت ۶ نساد فک نوضارش دت ین هروک دم تاغبیسیلاو مورضرا

 ۱ ۳ ولی هيو رکی یکسعاش اب هدنعرقو نیت اجنیافلاو زیو
 اک ن دنص ال سارف و لام نوعص الخو كفو سایبان

 , شکبآ روغوط هفرطواو راما یدیر کو رب هنس هبصق مزون |
 اقشا بولوا لاح فقاو هح دقم یسلاها عروجرلندلوا راب دا
 ۱ ها لامتم تمکح و لاغتشا هب هب را هدفدل وا ناناس# یراکولب ۱

 !"یغدولم روحو مزه یرغوطهساویس بولوایزاط قلناشب رب افشا |
 1 | شا وينس نازبمریم یب رلک دلبا مادعنع ین ربکحا ب وب ار یی زارو
 دیا عاج ا هدنشاب یت دلواو عاتسا اشا هناا نو هدار ل هرز

 دو هرکه ند برات ثعاس چ اتر بت ہلا کض |

۱ 
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 وز فازا ىز یه یو تسال بانیمز |

 | تح وفو تاذم نادیف “هذان هوم شوز ید ردنوکو ت راشاو

 یاشار یدلیف تما وع تانزا تربع
 ابل » عضو وإ كلا یم و

 3 | اتبحناو خارج هلت رازو یالاو بت ر تولّوا یه اتش دان عبط ننن

 لزرع ببنس )یدنلوا ازتبا هنفرط لاغعتس الا حانج لیعتزرسهدی وتوو ||

 | دومی زا عید رش (یدنفا قرا نصاب
 || هثس «دونو قالفا نکی رارر وی راد کو تشک البذبتهدهینطنطف
 1 عرق داوا مضر وف او بطور

1 

 ات نوک

 به اس کد تل فا یش اب نم فامیل ۱

 || هدافلا قوف یرلبتاوزو تازاردا هدتلود یاس كل رلنلوا هنت دخ واو
 1 نکا ناتشاموا هد ار او یفتنص هلک لاب ندش ام قضات ولوا ۱ ۱

 ]| هتل ند راسما كحل ةدبأ « دنعالسلم هتخ انا ىو ورت |

 1 او ندنغدالوا تلوع ناش لَ تنکسو لّزتراسهظا

 رعاكم د هداز تاک نالوا یبا هکم هللا قلبشابمکحو 1

 | یرکتعبض اق لبا موز (موژردص قن) یتدلوا تب طق یدنفا عقر ||
 || کدهقلآید وشاو 4 انو یده هی اضف ببغلا یهس ىدا دلا لو

 | بیل هر اکو با یاضتمرب نوک یک یرکی |
۳۹ 



 ۱ دی هاو نم شب ااو رد یراتزک تما 1

 ةدر وک ناصر را لشاب دهن زو هداز نسخ نالوا م وادم هب هناهاش 1

 ,ک الی اڪ دیر او .روهفم ندتفرط تاود ناک یادو

aa۳ تا  ear tayاز  
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 یار هدنفح» هدافلایسنچو موادف هبیلاع باب تب یسادرف كفافز موب |
 ین نکس نوا تلمرکلا لاوش ( هق رفتم تانداوح ) یدنلبف موسر

 ۱ نوک, یعتلا مركب بولوا عقاو نوب امهلقن هنس هاب ج اغا «رف ینوک

 1 لس هللا هزاقنهاس اب ندنکی دنا قفصت هناه اش تر هنریس رک

 ۱ | تانا نی نهار توکل تک وش نکا لنظ هروک ذم
 هراد باوا توی سوزی نانو e ناب اب

 1 تدمر ههنا ناکا ف ¿ ن بدلا ف رمسلا صوصخل ىلعو م دونما

 ندنک دغا هج ین هرلبن اجوا یه اشداپ تابایغط تابار ور ند هرفاو |

 : خ ات بواوا مدت قفا اطل تان اسا تشهب یار ېک حور اباق

 "هدازا هنربمت :REE و جات بح اص ةع ضر ەم ین دلو امم وت

 بف سوم دو دنهک ب اینم اب رال وا

eGتا كي سس باونلوا  

 ۱ ؛تاتشا تونل نین غار اب نیبخااو فشلا ل جال هقشز تدماعو ۱

 E رطیخ اچوا نیابارط یدنلوا نبدهتو عج هلهجووب راتب رونا |

 ساب ارظ اباذه نالزا دایستعم ندعو ضع هرادٌفلود رد هنیس نما

 یا یاد هدنااعش فن اتسایدلوا الجم اک رد لصاو هلند, یراد فد |
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 نویسم دلتا یکی رای ب ولوا یاطفنم ند ابهشلا بلحاج نبش
 بلج یال او لاو ید اش ان Ph قساردص یناسو برطو قوش

 .اشاب هلا نصیق مادار یل هراز نياق نابحاو تایل لاصبتسا) یدلوا
 نالوار اه یب رارفا لج هدیرافرط :یوط انا .ورب ند هدن دم قدم

 || یر د انیسقو مطلبا دانبعر ارضاو .دالب پیارضت تاادنولاشاپاوا
 ۱ ا ناطق فتو كلامنا هلیراتو اقش عفد ندنهیدلوا انیزاهتپ اغ

 دی رشف هفاک او فارطا هعفد چاقر پرو هناه اش بب ولطم تالاب

 هف ل هنره.ز یریشنمیق دیک انو هنت یصوصخ یرال اصخساو
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 ججج ححح اقا تو يک یارو لج با اح ج جایا لاب شیوشآ
 ۳۳۳۹ روم ره و رپ دو ته کا

 بشم تستی
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 نکی «دار وپرسک هروگذچ تاک بونلوا مه هنرطاخ بلچ |
 ۳ پولو نمی وفن قامت ابا را خد بیابضریسوهیجوت |

 ]| ديب نرد هقراض» تبع نکما ا بولر و هیطع مروا دیاستعع
 ۱ ی سیا هل اهم .رایدنلوا هبزتو
 [ هاب داوود هدنس ناخ قیاس بونلواهیچوت ها مهار
 ن دقل اعا را دووچ ۰ هل اعار اب خو اعا نیس یزود قناسیادنفک,
 لای 2 یرلتجوا هداپ اس یدلوارو رسم لیدسل جین
 | كنتارع> ماظع یاررو , ید دلو هبجوت اغلب یفللوقیفامشام
 غ , نلعب ابر ڊچ ءزهاقرصب طتف پوْلوا ابا لجیرایصنع

 ا يو بلح لو تاب رمح ر ادوطسرب ز رو هتساس لاو دو رو)یدنلواةیجوت |

 لابړا رعد ام تم هیایهلا رام ( هناتبساب اش اپ دمع هداز نیس
 مناتیسا كي اش داب دمح را سس نوک زوقط تلاوش هانی هنفی دنلوآ

 ناجا كلکع هدرا ن دنفرط یظعار دصو رابخ |یلوخ ۾ هب داعس

 هرکص نور چام لوانت ولکه ن هنيو كاکج هیلار اشم حملا نلع بوزإوإ
 1 نماد لییفتو دراو هب نصا با ندنآو هند وبق هاب هليا هتخ- ی.دپ

 1 هلی ایل | ر وعس.بوت رب ولی هرمپب ارم قوا عدس هلبا یص)
 هبسا نرم نانلق هد امان دپه ءار دص فرط هدا ڪڪر كتسو مرکج

 ترصح یاربلجاس مقأو هدیوک روا ندناو ه هتسو هاب هليا راونم

 هل.تفرعم یساخا هداعسلاراد بلا ديو م دق عضو ی ناضلبج

 يوا نزغاد هلا فافز فرشو لامور هب یه ات تمصع هک هلو
 ۲ E تم دیح هدر نس وزو ناو پلعن .یدلوآ لاثمآ ! 3

 ایکیدتب تک نوا لرخد دوره فک نو كلوش پر ۳

 لز مامو هیصوت یبترت ا كلکم هدا اپ دوآد هدو دل ء وا مولعم

 ۱ ناساوا ن دیمن عار دص يورط پویا هب :ا یب اک تف ایصو

 | هدا باو بیحرت هبل راشء با یوش هم اج تاقزب و سابل تایر

 نايل هد اما مدب کز كن صو بیعت هل روج نالا بوا
 یر ره روس هردو هلی بویر هی رج بیا
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 ازم یر لغلوا قات اب اج هلو بدو ابا رتواط هدانا
 یسادففل لوقبوئلواداشکه نس هد اع ها یتیم

 هرزوا یرافب رطو نانناکخ هل تمل ین اغا یر اغآ دهم لاو |
  فراوع فوفح لیا صوصخم هاجت یزت یه بولوآ خاو یژ لسا

 نانو تفو رادرتفد هدن اکر فرتشناضمز یدلوا نتمز یور رواذ
 لوعو" زوکذ یرونصق هد رم لملیصحت كنیدنفا منا جات

 یدنفا قطصم یيلح هدشدوع ناکز بولوارودص)ازدّط مارن

 یدنلنف تفار ةاکنرو ظنم هایم قازادرمفد ید .هعقدّول و تورط

 هل ا هدنم اکنهماشن مالظ لاوزو م ا مارص ءا( ناظم دبع كرات
 تولوا غ اک داش هلا لبیقن نونامهنماد م ااو دنا تاود ناڪ را
 هدنعماح دا ناطلتش هلن .4ناهاخ تاراد تلص هدونس راب رهش

 .هن باھ ئار هوغو ثاود هرکضآندق دزوس ادا ید ع هولص

 نوک جوا كمزکلا لاوش ( ت اموت ع وقو ) راذدروب تدوع||
 ةر ی دنفا دم اح رج ینلادفک مظعا ردصض تلقا عقاز تابوت

 هلا قلشاشواخو اقا هب یدنفا دم فش اک باتک تساب رو ۱

 یدنلوا العا یر دق كکب دوم هداز اتش اب دم ةف یناثروخاربم

 تالبحه رک دن كجوکو هبیدنفا دمحم یناجر تالبج هرکذ ن وب
 یر کاکب هب یدنفا ۳ د یا كلی وتکمو هی یدنفا مه اربا

 هنیدنفا لع ناک نه کو هر ضم تال افت زشت هب یدنفا یم دق

 تالاب یدنفا ذی لکنب وک ك لنا هب یدنفا ییلح یار ادرفد لوا قش
 كوب ه یدنفا نوع دیسی امارفذ یدناوا انا هن یدنفا خاص بقلق

 هدازاشاب سالا هبت اعشاب هکب یطص» هدازاش اب یارهمازور
 یشاشواجافیاسی اما هناسر بونلوا اقلارهش تن ااو هبجوت کب نطنص

 ی و ین طعو هب یدنفا دم یتصیناما هناخ رنو هيج وت هیاغا ىلع |
 ةي یدنفا هاشنسح للوط انا هی یدنفالیلخ اتعومیناماهب زاو اشا ےکب

 ةداز یمص یتاک یرعکب هکب هللازون قبسارادب اڪ ر يس هلباقم ولنا

 ةر یدنفا هل دعیت اک زادخلس هب یدنقا یقدصی که اس هیدنف !هللادیع

 دیشر دمخ تافوقوم هب یدنفا دمت شا ورد نس ةبساح هو

 -یدناواهبحوت هب هداز ی هلبق همانزوز كح رک هکب دوم هیلام 4 ىدا
 چ رکا هب یدنفا هللادسبع نالوا غارخ ندنکلبن اکرم ییاکرا هی ۱

 نوما هراداو نیغ .داز روایت هل یوم جا ووا هیج و
Saracen 
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 Ee RET داتفم ۱
 ايت همسان چر ن دخط یا نایین تیزه ۱
 ج | هلا را زقجس بوآ درب ینی) هارو ایشان نادویع تاو دبخ ام هر کا

 هنر باع یارس :بیرق هماشخا پوپ تچرف فالس مرکز
 | مور ردصو , یدنفا مجزا دعمر ردص لاحترا ۱) يللن) تمدزع |
 | هلیاللع ضوب ورب ندنوکچاقزپ هیلا رایشم:(یدنفا نیدلا لو ندمش ۱
 | نوک یصروقم نوا كمظعلا نایشوبشاو , اونا «ددنسس لاح |

 دامع هدکلسپوف بت فویلبا افطا یتنابح حمش لیجاربصرضص چر
 ۱ 3 تسد تسد هدنیمر ناربا رلدمان ینددزاب ندنفیط هیلجم تاودو ینا
 ۱ 8 دانېناب هلا لیا موذن ت تزادص ىدا یا لو نالوا یادو یصاف

 | كرون زهد (بجاوم جارسخا ) :یداوا یا ساک دنسیم
 ]هر کات: ۶ فونص نالوا یا هاکر د مزالم وک یلاص ین دی نوا

 || ادا هراتناوا رومامهنضبف یرا جاوم طسسق ییا ند( اضتقا |
 ٠ هبا هنس تافپ ریش نالوا دوروفرش « هد ساضف | یداعرودو
 ۱ ۱ كي مهار قیسیا رادو فب ).یدنلبف الابود یهانیترادص ردق ١
 ]| هدست امز قیاس راک دنوادخ ههبلادایشچ (:شیوخ نطوب |
 ۱ ۱ | ینکزیوک ین خب ناب اما و |

 DS | ٠ ثب هلا ن pcm جافر و[
 ]| یریسقت اب یکیدلپ ایصخ ناسا عطف هلی ات یم لاتتماو هداداو | ۱ یتاکسا ك رالواهادنستیاع | نزد هلوقموا..یبمنشمب |
 أ ا ن رقم هدناقح نون امنه ترش ی pir هدافا |

 || یال زع ) یددلوا ریبسقتم یم اقا هد -نالوا یار
 ۱ یغاعجوا لصال|یف هل راو ( :ینفا رادزفدو نایب ۱
 | میخ یر دلی ی رط لینک بولا نداد |

 الا ناس د یدک هلا لوصو هننعن رط تامیعو انهزا
 اض ازم نک ری حو روط هان وپا مه سنولجا یدینشما
 لپ ارا یمهو قوش دیاز باولک شخ هی اسب ولم جازما
 اغ جا یدرساطوا مایع لب «رزوا.يتلطمو «ماکی « لو
 |میول وا. فو رچبپ هپ وایخر + دنروهاو فول فا طرفه دج هيلا
 تنو مايشجاوریف قو روضو دو مهتاب کا یار
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 یغاجتسو حوت كهبلاراشم هرات تار غ لاضرا دیو عج هلو |

 ازوسجو ربدغ هدنت اذ اغا دمع ی هضسخا نالوا یسادنفک :مظعا رذوا|

 یو حر
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 عقاوربغو عفاو یکیدخا روھظ هلی ار خااشابدعساو وقوه هدا
 دباو نا یاخرا هر هداس قرن واربح وتش ساقلا نیا
 ماش یدیشهلیه ناشیلاعرعا زادتصا هنفرظ و - هیجوت ساو تەب . باشا |

 'تاطلاخم هییش هقح ییدیلقنمادعاو داش ناتا ھاو حوا
 هرادا یلصمو همك رخ تج دلوا هدمآتیخو ۰ تایل هلن

 هده قنا نکیآ ر دیک هنسافنم بونلوا حقد هیومسرو عقر
 :یدنلبف :مانهاکن ربع عوضوم یعوطقم سو .مادعاهلتفرعم یکصاش
 دنحاو تولاو بایسالا تعونت : هرب تاغ فیسلاب تع لنمو
 | رغ مرج ناسنلوا,دانسا هتناد بولوا ندزوب وب یدیک لیلا راشم

 نانخا ال ردزاوظنهدننیدلوا حکو قحن ندا عیق ماو خیر
 هعفد وب و یسابش واح هدرود کا یهانتزادص یادنه"ب تراز وا

 رادان رهوجرپ با هطخب ندلامکوفرافم و روقوو بیهعو
 واتر هو ؛بسنم هبیمظعا دص قرط هقشب ندنفیدلوا بایمکو
 | غافر لبان هدنة اسو خارج « دنتفو بولوا "بس ینساضر
 ننوکیهکیآ نیوا فرش نامش یدیا یرتمض رک اج یسلوا
 هبة دعانح صلت بؤنلبق هناحهاش بتع ضرع ینیلها تازو كنم
 ن ءرفا یزا بتعاو رده هلم بع وت ترازو یالاو هيترو "نورتفما|

 افناس :یدلوا نوکلبت خرج جوا لصاو یناش بدید هلیتلابا لا موزو
 یاعدو  لوزتعف تدنسنافا فد بولوا ینادضفک مظعا رده

 قلادفکا ارزکم یالتفا دماع هیچ نالوا لوغشمه یه اقیداب یا

 غارخا) یدل وا لومحو یتنکک باب هز هیت هعبنم تعدیچ
 كنوبامه یاو د یخ هد هجا ةع هس وا ( نومادهیاغوذ

 قو ڪس یا نوا ثناسبش  بونلب هداماو ايهم یزاول جبت
 یالا اشاب نادونک هدزوکحذم موب ءاش هنغد دنلوا هدارا بابا
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 زدضص اد تبا دقدقبح هنکشوکل ا هبا نواعم درت اتو تک

 هبانشاب نادونك الو ٠ مالسنالا جش ابنانو ردقالاوردتص بوذا
 | خد هناتود ناطباضو رانادوف ربا بولنر تک کز وګزو هتم

ens areng 

GY OEE YR RRR? ڪک 

 اا هی



۴ 

 اسظا ةللا ل اقتسا ندنبسوبف قاق ماقف الاو ردض ماکنه
 مووی ویو رو ا یورف |

 | ماع زنا ثلشز ییرانو مه یارس هلبا داوس هبما ناتنلوا نیت
 ]| نکا باکتا نسر ( ناسک طب قالبطا )رات درونیزوح
 | یدنفا یدبع ناتلوایفن 4 لو لک ن کیا یج هج ساخت ناب و هب هنس وزب ۱

 هی ی الخالا مرک هاش دا وف. نوکحیمغتوا كناجش وشام |
 | قینضا يادنك معقم هدوعسز ورب ندیدم و, *قالسطا ندیفن.دیف

 | ةع زعل ج یکیدتتساو لاننمهنب فطا رهط خد ىدا نیذلاتلو | ۱
 5 | لاسر ( ماظع یاررو تاهنجوت,) یدلوا موال لاش لتع نوا ها |

 دنحزادملس رب زو یفوصشم هل اخرت بقا لابا یزوآو
 4 دملحرب نو هداز نسج لاو یزوا لقباس یاب انہ فلا بلخیو
 ]هیچ وت هی ادشاب نیسح هد از لول | دع لس یلابا لومو
 . | ی.دنلوا هنت هما تبر وهام ران رع هن زایصتم میدقا نارپرو
 || قد هزفاو تدم كييلا راشم:( اشا دعسا قبا جایخاریم ادعا

 || تراتجت نالوا صتخهس ان لف ااو نلافتشا لبا جاح تراعاور

 || القتماو نيعت ل اوز بج وم اه لا نيب اوا نیک تالموقمو
 اا هلا عز نفي دلوا خ اصتحا هنناذ ج استز اما "یربسغ ق هشفبدلوا
 18 دویلنا خازم ةتنشر عطف هليا تفاطاو جارخبا ندنللف لود فوبخ

 ح "ید هلیدس اسغا هد اعسلارادو .ادرفتم هدنلبتعف و ددتسق هدشنٌر

e ۱۱ | تبفاع هل لب واقاوپ بای یا  

 1 ندخلس ةد هع ی O HEE ARS i ا

r١ ندا نکیان اک یک قلخ هنزوهمط هرداب بو نابود  



 ۱ كنیراترضح ناطلس هدشپ تعاس یدنلوا هدانتسرف هني رلتوعدا
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 | فاذقم كيرف هزوڪض ذم لحم یخدلوا بوناوا بصن لیکو هدقع |
 || ق ایتشاو تارهوج تانلیف ه داماو ضاع هلیمان قلرغاو لاتا ||

 | نظعاردضو لمحت هرایچ وف هعصا دعطفییاو عضو هراهقودنص هراس

 لیپ هپ ین اطلس یارمسلح اس للا یلع هلبا ېت اڪ هن نخ |
 تب ادتفک نانلوا بصن لیکو ندنفرط هیلار بشه, یدیتشعلوا |
 یرراتیضح اسلا راشم یدنفا مالنسالا خش بلوار اج ذا
 یدنفا !مالسالا جت بو دیآ دوغ هلا لج وم زه نالوااداتعم ا

 ةا ناگ ناوکین لر هاو وو هنس اغا هادا تسلا زادؤ
 مفتح هاب ولري ماعطلا دد توئلوا .اسکخا هک اد و
 یبا طاف نم ما ظاخ ناسف سا تسادرف كل دفع مون 3 دلبإ |

 هب رافاق هدنرزو| قبس مس هعطفرب ندیه ات زادص فرط هد: دی
 ۱ لا هل کش اونا سابط میس هحطقر و نم مین دعطق نوا

 هزوکج اریانو هویم هلطیلاو. .هفوکش هلبطزوتوا تونلیفولم
 ۱ یدفلوارایست هلبا تسشن اک ولب رایج وف زاهزآ نوک اکو رانا

 الرام ناظل نس ولتصع قو ڪم نش كفش ن ابملش
 كاد خك و هدارآ یرلف رشت مسرالب ا مرح كتب رات

 هوس

 ی اتاق سن ی یک

 ]| ناشواجو هلار اس د هرهرور یز اغا عرح رپ اسو اغا شابو ادنفک
 ]| OT هدنرا نوع تحصع هنودز کح سی و شبا ناوبد

 عضو هب قلما یاس هلار اتفر هاو
 : یماوپه خرجو ثنی یاب

 || هنس هطوا ضرغ فقوتالب بویلمالس یب را هع مظعاردص هدنلخااد
 :یشاغا هداعتسلا زاد دانم هجر دل هتل تووط
 .لوخد ۸هرخا هقفارلاب هرکص ندق دنلوا ادا ا شع ةولص بواک

 اخخ اکو كم هدینشکو | ل لوف لانا ین ةیلا راشم یاغاو

 || یادرف, زای دلوا بیا هو اه * یار و تکار هبشا بزم نانلیق
 | ةي وف ندنعماج دیزیاب ثااطلس,پانحب الاو هاش داب هد سور فلا ةلبل

 || بارش یبزافج هلوا دورو شخفرش هل ا باب ادالادس» یب جا
 ]| قوطتمرب و. | نیب یس هطوا ضرع هرزوا داتعم .یدیا راشفروپ

 ]| نکن ادنااب کف نشلکب ادای هاش .ةد بئرت اه د رپ رشم لک زا نابخاپ

 || داکننکسش .قاور "هلبایمور ی اباد: شزف یزانیب انه هاره اش
 ۱ | ییبلوا در او یربخیه اشذان مورا صيف مود بولی نيچ ناخ

amas ِهوسوسو بس  

 سهمیه =



۱۱۹ 
۲۳ 

RTTد را اراک او  

 | قرطواو باحعتسا باخ ةلفاتو ادصا یلاعرحا هدنباب قکحرج |
 ۱ HERRE ب) لاتا هفر لا تهاب |

 | كجو ناشوامدار یهاغاو مو ذق هب هن انشا( :أشاب : نطضم |

 7 د زک اهرهش یو چیف ۱ ڈرا هاج هلیناعضنل یا صغ ءرون هی اب قطصف | ۱

 i ةيش:باتف !یلابقا راد وسک منو هیچ وآ نو کنید راد نوا ۱

 ۱ ۳۹ هواوکذم تب اک ( هدافیللاراد یاغا یناکلزع ). ی.دنلیف |
 زانوا نیل بار :هدنخامنوا نتف یأرمس نارادربت باک ؤ دین فلج
 نراس هران ذی قالا هن اکحا و حنا لغز ندنآخوف نامالغ اضعبو

 ا ا ارتش ر را ھر لاو تقدیر ءهدغاق بولکهناوا
 ۱ | انا کسین اف ؛دهساراد كد ی فیل شب یا مد دو ۱

 HEPSE RPE نمدي لتونلوا كلب |

 خار هل یو نان اک یخ هه اخ امام دفسو لو قوک |
 ۱ ابا هم ززل ۆك دعربخ لب یلع یدیفحا شاپ لیلخهشتوک |

 ۱ | هی سطاب یا دا تمدخ و كناو لو ناار دخ تزال لوق

  ندنوبامم قرط هقن سداو كنا هپ راته یزان دبا تایمتسا یو |

 زا صب) یدلوآ کو ریغص هدیدنسپ نرل وقل ودان دارو دلم ۱

 3 ىب مو هبغ ءا بط )ٿانو |
 | ختم اقن یتسفرادا نس نکیئلوا هدیجخ دخلنا لز رکفزاب و هدیشو ۱
 |  ةفزيضموا داقلد هل تعلحت اغا ینووکی بت یکم كجو اوا مزه |

 ۱ تاکی دفا اهن ندادن یت اکران ويلف اتا شوا لزرغیدنفادجخ ی |

 | مطار دصب ناطابن هطاص ترضخ ج وزت ) یلوا هازموب ها هزوکذم ۱
 ۱ ویو نوع جیب وا هاشم | ۱
 عما سقمالاو راض نالوا مازا و صقن ماهزب كلام كنب رلت رضح |
۱ 
1 

Rnهم وب . سن رز توس ون بست یو سوم  

 و 1 ۳ مظوم کک اة ف طا وا رادار ةا باونلزاهدارآ صفو ؤو

 1 [ قول خم هند تسزتو راعسو دع ندهیهلا فا طلا اض |

 | ویدا نتو لامك تا HAN REEES تونا ناتن |
 | ماشا جوتا یک هشت لوز الهر کب ك حنو فلاو ةیافو |

e nاة واوضشاتزلا اش  

 [ )۳م رو ور و حنا

 دلت فرط خد ت کا 7 زا | عدق داش
3 
 تحت ۳ ۲ ات

 تو تستر ت تو



۳4 
 ۳ یا

 ااا هرانلوآزوسامن هاتم و اغا کتنا هح تولاو ازش خانوم
 اخخ هلا اغا هرج یراب زش تب رح رادملس هرکبض نوکجاواو

 لاتقتسا هبا ل الجاو میظعت بولوا دورو ناسرف سش نوباسه طلو
 یارقلا .ناونلزا لاتا تم زکمو بفطا لیز هدنتخ هللاراغم یافاو

 ندنفل اغا یرصکی (داضلب لاو توف) یدل لالا حریم هاد اتع ۱

 مهازارزو یلهیطالم ندا ترازو تطخ "هرادا:ورب ن دندمرب و تش
 تلود هعم ات عم یرمخیعب دلوا نانح هضور نامارخ اشاب

 یداماد اشا لع هسو ڪک نوعا قل وا مولعم افلح ءاشب هنکیدلبا

 هزخالایدانج هروکذ م هظف اب بونلبق روم ام هدا غلب اغآناسخ

 هناش اب نسح هلی ایضنا یکلیلاو لبا مور ودل وا فرصت هدنسس هلع

 ارش الا بینم ( لوبناتسایط اف لرعا ) یدنلوا تیانعو هیحوت

 نهاظ سالب یدنفا التمدمس تب رش نالوایسیضاق لوبناتشاو

 یتدتفا هل دع دیس ندنعویف هیضیفو ردکتم هلا لزع ندلوارخآ دم
 هلضف ذنفحو لاخ دا ) ی دلوا ینشتسنم هلبا (یخلبض اق لویناتتسا

 هدالاب ( مظعاردصب هکنایق سابلاو نوردنا نیز نیمرع لاه ||
 هدروا ه>ویشیدلوا نایبلا لیلک لف نابر *هدنرادک لا جا هجوزر

 | لخدلادسعب ند هیلقع تافرصتو بواب رب و مافن هيم رخ لاوما |

 || نازخا هدنمس هتب رخ نوردناو ادیب هلضف هسک كہ حورطاو
 هاشداپ بولطع قعلوا فرمص هنیفنیش نیمرح وما اضتقالاب بونلوا

 هدنمم هن اضفاوب د قبتع ینوکی نوید ةفولع یدیشلوا ارانوطالف ||
 | اغش ا تاد ونقو مظعا ر دص بونلرق هدون هدون غلام نانلوا رک

۳۹ 

۹ 

 | یرلکدنیا شرف هلرانزاخ ةن وياها نالوا هتسارا هد نی رخ او |
 || دوظنمرو کخ ذم لامع بورؤ+ لاتقا یاب عضو قر هصاب یاد
 |ا نونلوا ريبعت دهن اتص ن دنعب دلوا ر وک ما یم دخ كمظعاردعضو

 یژریاسو ر وصح انرغ لبان لبا یسابلا هناکول» رخ اف تعلخ
 عارخا ) نلیدلواروترسم هلیس ht ایدی هنتع نم خ ید
 نوپامه رص وکی جوا نوا هلدرذلا بجر رهش ( نوبابه *هرتلطا
 ۱ | نادا بضل یه 2 بونلوا زار ها نیم بهای

 ج ج



 باكا لر بصنو لزج )بو ذی ۳ یرلبازاو ۱
 || یذعتنالوا پاک انشر وکی توا روک دع هام( هراس تاچبجوتوا

 خیام بولوآ لزاو هقباضم یالتیم هبا قن هي ةتتورو ل: هیدلتفا أا
 أ رقوم ر دصینوتکم نالوا« ندغلا نيم یضما یربدنو رمعلا نه ره ||
 | هلا كلغ وتکمو ب اقر شتم دخ بانک سانر یدنفانیمادم تم ۱
 ۱ میهاربا تالوا .یناک رنل حب هنج موبلاو یاکناوبد مظعارذتح |
 | دن ب یزهت نالوا هغبلخ سابو . تارتفا تست کلن یک بقا |
 هللا كلەقىلخا شانو حارخاهلبا هروکد دم تاک ندکک دفیلخ ناق دفا ۱
 ؤا هناوتیدنقا دمحم حاحا نالوا جاصحا* ها راو یخ رقه رڪ |

 قفومزیتغ «دننمدخ اعا ی دننع یشاش واج یدنلبق جاهتا |
 یدلوا< یل انغا رکب وبا ناوق یقاشاب قناسهنبرپ و لزع ندتیدلوا |
 هلا تیررخ یفیدلوا فولام یدنفا ,نطصم یی نالوا ییبهساجح شاد ۱

 .  تاعرغ راتسصا: نوتا هد لول کج و نانا ىد هبعفذو
 | هفرت ها قطن لوا ةبنساح كن نطضم ةداواشاب ئار ٌبوئلوا
 ۱ تنخوکنالزا یبصنع كندا دیحایمعر نالوا مزاع هلرافع هک |

 1  یتلاوهدخب "یدنلوا هبحوت هی دنفا نایاب شر هاست فافوا

 | :بوةیا :تأفو هلن دوعوم لحبا لولح اشاب دمحم تيش قباب رد
 | اعل همآدیع ین قىسا رص ى رصشع كي لس هلتخلوا لصم یبضنع
 Grea Aes نلاو هب۰ د
 دق یا دج یدنلبف نلاع یزده كناشاپ دمحم نازم رسم
 eR بولو لومام لنان هلی ام هرس لۆ ەم هد
 ۱ | یی وا ل وغ هناعا :وطضح یّساب یوق نالوا یساب یجوطاشاس
 ۱ ]ذوب یو الا یداجخ ( ئ دسشفا خاج ةا دش مالالا بم
 | کتی نمو هدف وب ی داتښفا هلا ميف هدازداقاد نوڪ ما
 ۱ پولوآرذاص یا رها هنر یتداقا هدنسلاتو ر نطاخ هدر هلن لئرع
 | ايوا قالا موجو دنبلادو :: ىل عع ر الض یا طم درو
 تضخ عفو هاو نخود + نلا ما منی كندنفا غاصدسح

 ۱ دوم مور ر دیم اتاق زادص لا موز اننولوا شرک
 ۱ شار اسو هل واش ا هلا ميل نیل هد زب ئ تنشق

 ]| یدل قبا مغ بسک هلا وومس یاشبنکآ «دیفصا ووضخو |
 ا طب ین وک بلت یبا ٣ی رکی نیز میانح (تبج میس 0

۱ 

» 

EEEتیر ۳۳ یر اس  



۹ 
 یک ت مرنا یس ۳ ۰

 رقم یابزد هرزوا یموهفم 7 لعنملیسلا هطخص دوملجرکبب

 مش :یاندمد ندرب هز ۶ یدناندرب یر نصح یدنلیف ساقی

 تن اکو لالج سپ وتلو اد راشن اهنا وزن كەر و ڪک ذم هنیفس یمارغ |

 فدان تروص اغا دمج نارق وفا ناتشلو یسادخخک لو هدزوكذه
 ییا اے غاندارغلب بلا یوم « دنلرع یادرف د نکیشملوا لرع هدب یغاو
 یبرغو ۰ دیاعا دمحم نافو نالوای ارق رغز یغلا دکل وو هیجوت |

 فوم وا صضبضص# هب هاغأڈ مخ هدار نیطخنانناو هرن اج نیت وجا -یتلبشاب
 اشا ری راد سر نو ناطلس هشباع خور 7 )یدنلوا هیت یندوعاا

 ياد, یونان ین وزکر اب رهش نوڪ یتا كلو الا ېږ اچ * هام
 لاح ریزان زج نانشلا ةيلع ناظلس هشیاع یرلدمرتسح "ریشم

 رس

 ةوجومدوهشو لیکو ن فبا دورو دید هيلا زاشمو :یماخا
 نیارحلاو حاکن دقغ با ل مج وم نهم نوا كيب شب هدلاح ییلودناوب |

 مدتفثو صرع هبا مچی بینا ناسا جک موم بیت دام ةب وحال ن درا هبلا راشمو اهیلار اشم هرکص ندنلواتت یورو

 هلی هغو رومس بو قرهلوا ندنفرظ بلا راشم هدفرح جراخ هعشب

 علح هززوا تاغ شنید كنبلریاسو : میلست هلی رامداو صرف |
 ey > Gale FT IE FT e س : ا

 نالا هیاسس RET اسر الا TESS مون هوا |

 منشا شو مظعاردص نالوا هرزواراظتاهنرانوپ اه مو دق هج د ذمو
 زازف ارب هطرا هنا ڪڪ ولم تاغتلا قرار اسو اشاب ناد اوفو انا |

 نا ااا ا یک رو تابع ب بولوا ۱

 ٥ كاف فو دنلولحراتخم توا ب واوا دوک خرچ مرا سو

 OPER EFE بودی
 هن راز اسو شالا لراوکر وعد امارکا لادن هتعلخ هننیما هیحاع ن اسر

 ۱ فطارهظم یر ره بتوان زدیکرلتءلخ هتان رور فد بجومو ید

 9 مو یادش لوف لز ( زدزه اظ یی دلوا لاحر ف ثعنم ندارعش

 ۱ (یرالتعا راراب كېللاراشەؤ خور هیاش شان دمج رادملس وزو قرصتم

 | وادنا فرش كس رانزرضح اهبلا راشم ناطلس هل غلو ا مدارا جور
 هذاعسلا رادو یدنفا مالسالا جش هدئیا ارس یاب مج کیک :رلفدلوا تماقا

 || نوکانوک معلطا ناسناوا بیت بونابف ابضلا هيلع علطنهریخ تنس |

 ۱ ندنعهدنل وا سالا روت تور هدیناطلع مرخ هنس اعا هداعسلارادو



 و س س

 1 2 توانا پچ ھوم رنو بوز
 | مقحم (اغا ون امکر یاغا ملدعا یی وز ۱

 | 0ا۴ تالوایمش اب یک دب كناغا دمخا فوق وب اینا ةداعسلازاد
 یکی ت رانا دش درب لع ریست رم نر لس نع اف دمع
 ید هبلارابتف یاعاو تم زج هيصم هدعب بزاک هه اتا

 تسدآ نوا هته نماد بونلوبهززوا تماقا هد رتعم هدر اتول ۱

 .«قلاعا و دراو ه هپانبسایساعا هللا ردق قوس . یتا تاي

 تدنر راذکر اک تنکصالف مایا موفر تولوا ذغاصتم هدف

 | قلرادافو هدنعج ءان هنغد دلوا نادنزراکتم دخ تن کو تبغ ماکو

 | .دوعصهنعامد یراح ینلاعا ناکرت هدک دلیایشات ید دن ةعفدل بدنیا

 | دن هنس شب نوجا ذدوجو تابثاو توخ راسهطاهر هسک ضو
 | هدد یدبشلوا دوصقم ليا هلا لیصحت یتفاانغا نامکز

 یزابیلع یغیدلوا هدرورپ هلبتمعلو "مزاع هنفرظ لوط انا هلا تاراذو

 قاومهن عمو وب بیا دعشق هلبازدغ فیس الب اوارفتر و
 هلبا مه مج هان نکی دلا رادکا شان د س هفناط نام کک

 ضن کیا بولوا صالتخ ن دنزالا برفنرو رشعش لس لب روا
 نازک امغب دزبتعد یس ابغا ع ومو نکبدلکخ هساویس هایم دا

 | بجلوم یتراسح هکر حول حور قانهزا بودیارب ر تغب دلوا
 دنتسم ناشیظعیجد ها دلوا تلود یاتلوا بولف ض اش ۱

 ]| تخم عل اط سون ام تنیع سولج بولوا دس هنسازس یارجیارجا

 هدقدلوآ ساون هنبرایع دم یکی دلباسوکعمو هنوکز اب ن رال ابفاو
 || قافحاو یوکش ثب هلا دولانوخ نهاربب هباصن تلادع باکر
 ]| صاصع تونلواهعفا رع هدب زوضح یدنفا مور ردص هژیرلغا اجرقحا

 | مادعاو هل ازا موقرم هبجومو مالعا هروضح یکی دلکخ مزال
REE REE.تنتصا مس ماما ) ی دنلیف ماقتا ] 

 یلینکنورب ند هنس ر کس( ابرد یرح نصح هلیفس يلؤزنو لرابا چوا
 یک لدهناو هلا مصءتتو لاها نولو نلزانبا چوا نوا زغم

 هدنفرظ هاغینا لایه ازا دص, تمه یدیشلوا مخات هدفع نارق

 ]أهقشن ندنغیدلوا انهننا رح دنر روضق الب ا رد فاق لجوا

 | ین ریل ان یر صح ناشنلوا ترشابماق درج هس اشنا ام قم

 ِ اجا یخ, هنل وا لنت نوک مایا كن یوالا داچو بک ی وډ

 oa ۳۳ کک ا ایا اکا ا ج



 مظعا رّدص :نلیدروب :ل وزن هنس دعاب هیات تیرگی
 | رکهففو هد هطوا نالواص وصخ هنب اناج وق یاعسعهاوهدنتنا عاج
 || ند رالمو ناد وو مططالت هب اش اش مرکب رد ماکبه یرافدلوامار)

 ۱ یسادیقک منزخ بوی رز لشو غلیزکی نم | مقا هراسو
 ۱ هک ه هرزوا پال هچو: ټوپ رونک هنْخرط مظعا ردص هلبتفع» |
 ۱ یدلبا مد ابصتو هډه اب بابا بولق بالعس ان زارفا هص>ح
 || نام لا وط نیا ت افو نکا یل هروم ( ینازیمریف هبنر ناجا ۱

 : راد دب تیاردودشر رانا هدکب د جم یلغوا ناشاد جار زو هداراشاپ

 نوک, ی ړپ نوا روکا ذمرهش هلعلواراکخا قردق هتیوکح یدصتو
 | ناسحا ىس هبتر قلن اره رم هلا یوم ندی رادناهج هیلع فط اوغ
 || م راکم روهظ ) ی دنلبق نارقالا باف هليغ اسس لی دنتیس وکو
 ]| كنیراب رطح مانا« اش داپ ( نسو ق الطاو نیمز یور رای ره
 : اس درب هدنروفصر بلقو توا ع“ ھوج هدنږل هیت اد راه

 : .یسا قرفحو اداینید هاس هنغ دلوار کرد تعفشو چر هایفو

 ||, ا فض, نالوا نبناو ها یالتیم هدزا هع بولوا زچ اع ن دافیتیسا
 مانا علاجاو هعفدوب نوحماقل وا اضرایراناد كار اسو ||

 .بوملوآ مازلاو ت اکا ماریا الپ رایاد نا لوارک د هان هت ولفدز وس

 ,یدهلوا تحار ب ایهر ن دل دملالف او لاکن د ہلکی اوج ین
 كجوکر زو دورو رای دابا تبظاوه هی هناهاش تاود یا یاعد |
 ترضح هلیلج "هرم ( هروم هیج ونو هل اتس ابا شاب قطصم

 لسلح كنب راترطح نابشلا ةبلع ن الملبس فیزوتلعهعیهاشنهش |
 لوط انا ور ندهنسشب نوا انا قطصم كچ وڪرو یرلهر
 هبا لیوط جهو عاد رهسو نارود یک ربسلا عیربم هام هدنرابصنخ
 | ر هدنقح بر دیا ن اقناو قد ناز راب رش ند دلو ا ناد رک زس
 متیدلوا نابر" هدیر انکی سلرونکه داعس "هناتساو ناب ا هاها نشو

 رج ربخوب دوبل راشم یدیسفل ناامف رادصا ن نوک وعد ءاش

 ل ییعتسا ٌبیطء پولوا لم اکشم روزسو قوش هدننوردو لاو
 ۱ باتبش هب ی اع باب ورعوطو بیا هند امس هب اتساو تک او |

  DNنخود هرس ارس هدک ملیار |
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  ۱ | دود هبوخب هدعب وب نیس ی نوخالول دی



 هه

 یاب هداج تالو د نوما قران ریطحمضهخ الا تالیفلا

3 3 

aeسس  

 ۳ ادب زو جت عرش دح نر هوس ک یم هفباط دوو
 8 ۳ |یشابشواج یرلیش ابتعاجبك دز هفباطو یریثب طب داد مور
 [ مظنیبر * هوسک هرزوا ماف روط .بولبد زونک زوتک هیس هطوا ۱
 ۱ دادیم هنس لج نیلام یلاع سخا نالوا رداصودنیا ۱
 : مهوتو رذح ادف ادیف هست ایت یعج هوا دشا .پیدات بچ وم |

 "| یشاشواچب (رباسو لاع زبص ادیب بضصن و لر ) یدسلوا |
 || ندض جاز قفاوم یلاوجاو زا وطا: كنا غاد مج يل هنهبخ هنعبخا نان و |
 1 هندبفر هاج قلادنفل نوک ییندب كلوالا !عید شا بولوا یا
 ایدفاکپ ولا ید اماد,یدننفا نطضم سیر قیلنسو د وانما |
 "نا واچ اغا یدبع یداهاد اشاپ نسنح تولوا د اعفا هدننس اج |

 :وخ ارم كچ کس ها فا دف رابجو یخ نالوا نلابیس بیجنمو |
 دار اشاب دیخحم ةیق هلبا قلروخ ربع كچ و کحو اغا نیسح ینع یف ۱
۱ 
۱ 

 ناب تیک ضا ترازو نانسبحا )ب یدلو,ناحف تای دوپس
 ۱ ] انکیو تاک رجا كل اغا دام نالوا یم .اغا ییصکی لهفیل اب |
 ]دف مکع.فاوم قفلوآ الیعا یم هبن و ترازو هاچ خا ۱

 ۱ ۱ یم وه ی اغا ناوک ی جن نکس الر وک مر ھش ءا هنشییلوا ابو |
 ترازو تعلخ سالا هلی امضنا یفلانجخا یر چک و توی هو | |

teter۴ دام م ادرنوو یجب هاش وب و  

3 

1 
1 

 الضاؤا تنور لم صعب هزدوا ییومعخ نایغاکربط ا سلو |

 ز این .هدرخالا میز لئاوا نادرا دلوا هدننس هدارآ ترش ایم هنللخ |

 a هبانخالاو ردیض ی رافجت ٠ هر هیون هندسی |

 هروب تار شاو ا ی راجا زب هد هب اس رتی د کل لود

 SDS زدض هلق اطوب هدروجح تو |

| 
 اط یار و دم لج ی د تب زد ازاد راب رهش ه ءرکض نددتع اس
 ها وافد ماچ ر نرصد نان سرت : بتوروی تچ رب :هلبرلن وب اح

 0 | لام ور هنیزان ونا ی اپ اخ انشا ناد وق و مظعا ددنضو | ۱
 الا هاتوو اش ورم یر: مرکه نماز اهم رو ۱

 یرهدازا بیو اعم لذر ین ده ایشو نظام |
 ناف رو دیتصملخ تی

 یی سو یو و ۳



 غب داوا هکر د شو نع كيب رب یا مویلاو مظنتی زفد یرصعوا
 | ةو رل دلنا" مهفتو ناب . قفبدلوا یرات امولعم هفشب ندوو |

 لاوم ای ابسو یربم نیفرح تاعط اقمدعب اپن ندنتیدلوا مولعمأ
 | تاود نانو تفو راد رفد نالوا ین هقلطف ترا ظذ هنر وما

 | واته ةن نخ تاهازتلا لدب بونلوا تخورقهتبرابلاسط هل راتف ع |

 ةن زللو رفع نجراب یسیرن کا هکراتل وتو تاعطاقموا قفلوا ظفح ۱

 عفر ی هل نیر رزوآ یونلوتهدن را زادهوخحااو نارادرتو ۱

1 

 |یدقس فعو نالوا هد روم كن اغارشب' نالوا مدعتم «دیناخدومح

 هرزوا لماو عقز یس حظ اعف نم نالو ٣ ضالغهس ا هی ییاسععر ون ونو ۱

 ا نا اط رضا بو یارب و هزاغو درم تاسعط اقم هل وا هلل وب ندوب و

 ۱ نان تیمی
 | یرارهش نزاش« یس اغا ہد اعسلا رادو .یدنلوا تو دی همالدقآ
 ۱ رگ راد رقد جدران و تونلوا اغاا ید یراصاخ اغا رادرسو

 RES هلصفو عضو هب هم نخ ی الا لاب و تخ ورق هلزرا تق سه

 | زلصاح بونلوا صیصخت یش یقاو رادقح چلا یبوع یب اقما ص اخ ||
 أ ننال دھغ ی ربط ندنکی دل روربخ و ملغ هب دعط اقمو درق هنا# ۱

pe inin Karمدا مود تاوان  

 1 :یدنلوا ن ادا نبا طخ ل اص قند نو دارو اب

¥ 



 معیت د تم سست س

aî Ekaد و  

 | فتو ناتف:هدیداور یر انه زیر نبرد ||
 ar دابعشلاسا راهنولبل مارک دادحاو اناهدنراکد نا

 م ولع راک دلا تاقوارضح هلیش رش نیمزچیرّوا لص وص !یلعو | »
 ] ,زامهترجب لاعتم تله هعادو تب انجو لالا تنیتناانصا 8

 || بو دبا هک :بربض :هنیرز ماخ نالوا هدبعهراب وش هکودموابه ۱

 | مالکیرار دید مر دا لاتا خیل الجنو فزصهداسبعووما ۱
 | بلط۵ نورد هچوت ن د هلجو ماسظتنا سکه تتشر "یر هناکولح ||

 | ند دادم ایظ )رای ا3روس مع ات ایک ہن یل لپ ا طخ مرتا ||

 | عده دات امل اقم ناناوارکخ ( نیت فاقواتاحط اقع ||
 ]| یار یخ م اتلآو ما ازلا بولزا» هلن واک جر اتا مداه لازا 1

 | قلا تال وب هدیراتمب# ندنغو دنلوا ضیعم هئم زا هداژاو | ۱

 هیقعج هنیزخو لام مج هلا جاع راو نضع نيل اه۲"تاضقو انه |

 | رخن کح دی لب برم با نوا هیت ۱

 || يرجو دباع هنیراسفن .یرلترضم نالوا هدایالا فیض دابع

 | هدوکذم تاعطافتو یب دلو دن ار عطا ماورح نس هت ر
 || ضویلوا دیقم +دخ القا ین 3 یا "یرتخ

 ]| نالوا دبقم ن دچ دق.هدن رلتفب ن كنلف ین هبس اج نیمرح او

 || يدعو مۈھومو_ لوپ ساو ضد او مولعع فو لام :
 ]| یک معن ناو هدنتی "صنعت خاقرنو اد هاضف فاو ةنتس رج

 | متج درو نالوا لصاح دخت زیص دان تواوا او تراک |
 | داب رهش قغج ةلوا عید بحت اصن در کح تن وا ملظخ لاب و و

 منع مات قید هجوزب كناتعالا مزال هد اوبو ی نانو

 ما هبوق هطب ار ون هدنس ارزو السا لانضدعسا تونل وا" ت

 ٤ ققوا .نیبدعلخ كد یلعءایس هلرلع ر وب هد ازا تنعلوا ی

 ععیرلفقو و , لامر نالوا ظ.ولضْمو دق لطأل تم

 ال ام تام .نالوا ,یراج ور ند ةن چاقو رولوا غلاب
 قرض ابا زو عین یا زیعصتلا د ابد زلط رال

 | ب ونل وا قبح و باسح .هقنباّممبب ردي اضنقا لطفا زانو ۱

 | نی اسم طخ جوشو لضفی تاب تارا نشر یزو ع
 | قخالو ىب ای واج لاا فدا رادخشا م
 چ اا یرلیخ ئش م ا و

 تم م ص ھم سس
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 et ااا e لیونل اینو

 یلخفن "هرراب یلاعتش نا تعات : لوصو مدع هارلبشاب یبهدزم نالوایه انن

 ان شش لب ERE TE ملا یوم ی اغا بولوا یه اتش داپ 1

 بوت اهداف 4 ناودینک لامییذتا عج یدنلیاقلاو عضو هروض هزواوآ 1

 تباه جاج هد فنی ةیهع هنسوسشا :رطدلوا رسا یاهکت ||

 وم هلا اپن الیصهن هجورب ندنویط ماش هعفدون روکاذم رح

 قرف ى وبن دلزوم هدنعم اج د خا ناطلد س هش ندزفددلوا هن اه اش

 ,ٽقالخ هاکحرد لصاو هلأ ج اح بعالس "هدزن لابسزهب نکبآروناوا

 | كلون وا ل ام یراو دنگ با هناسهم وب و نان د| بیغزت ھام عج
 | نهد هلیم الت قب اف,هیلعو اتش اعو رسزادنا هاکت ندقازوارلنلوا

 هتشیلک كصوضخو روماریاد هن رلباباو تایهدالاسواتنما كجان
 تروشمنیجنا دفع هدنول ابهر وضح نوحاكمر و ماظن ماود هحوو ۱
 حاصد دم مور رذلص لعقلابی ا ,یدنفا مالسالا حش بونلوا میعصف 1

 یدنفا الن .یج لوط انار دص اهاسو یدنفا محزادبع موز ردنط | 1: | اقباسو یبنفا لبع ایهما صاع ہدازیلچ لوط انا ردنضو یدفا |

۱ 
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 جور و

 u و SERRE “a وت تس کک

 ناسیکسویماغا یزیهکیو یدنفاراتم د مح عرش یارتشالا بقنو |
 هولبصو توعد ۾ ياپ باب لا یدنفارادزفدو یسادظک لوقو یا

 هل تطاض و اغار ارس م هرکص ندنخاتسای وج ةد هطوا تاش 1

 ولیږل وا ناب تپش هر هناهاش نمادلیلقتو:ناور وزو ط هس هط وا ناوزآ

 ین اق لوپا سا یلعقلب ای و + دف دن بلا لو كوطاادم اقا

 تب نع هو ادای ها یداعاتسد هرکص دف دنلوا ادارهظ |

 بلیس ۵ هتنافدّقم . قراضو به تنیس جاجو مالک مالغ اادراپ ا

 ردنری د هرکس ندو ر یدناوا مادعایوتف تاجوفرا طش نالوا |

 نودیاز اغاھباوج !یوق ظعاردص, هدنرافدروی باطخ هر دل وا

 رولیرپ و یابطن هززوا قبالدجو تكصوصخنه هدنرانویامه نان
 هننیالزف انشاپ هللادبع يج هتخ نالب رو هبج وت كلج احرف هلخ زا
 ی دلوا «محلسن هب اه ی شا بکا ننروا منزل اعزعا هزژوا قاسوش

 فررط هلا طخ نس بد هی رس | ,یدابا مش هپ هل املا تارق

 ینا دلوا یواج كف رش صا هدقدنلوا قاطنتسا زانضح ن دنوباسه



:۱ 

eسم س  

 ههب كولا راشو ندبه ابو را تن درک ۱
 | یسخ هد از یکم نادرا هبکۍ کب دنا ماد | هدنتم دخ یلسنم مر راز

 دنراناندب د ماشو یا و ةماشم تنج ماش نالوا ارزو هرس قاغا ۱

 ۱ باودن دتا یلاع قترذع هللا یلابا ادن كن هنتسنک مان اغآ یسوم
 ۰ اصن يدلي م اخر تور ئا یلنبعخ و ماست شا اتعب
 ۱ اشا عین مشی بم اس ناو موج |

 هفراصم بشکه یا نامز مداعتو ر دکح هدر مسن 4 داح و ۱

 بانو فب دو یی هدرح ةناور" نخ هنن س افشا ییالیا

 تزاما صرع ندن ونو "زمخ لاس را نوا نیند ورب د نا ذو از وا
 هدیشکلجا لیسح بطخ و و كمردلن قرانا هنا 5ك جلاس

 | هقیلکت و ناما نا ع ىا ینکج هيملک ن دنت ةع 1

 | ادایعن هتلضب رف نیلم جاج یس هنس شعب ویکی بو دیا نا راش
 یباهدازخ انی غ برخ ی قز لاق تع اب زونوآ ةت مان ناعمو

 ا ورین د ادیض یدل واو اغوا زر ادن هن چه هترزوااش اب یسوع ||

 كل رهبوزتسوکد نادا دفا فا با مداڈویکی ا

 که ید تاج عرب هرکس ته نر نان

 .لچاهنع تیاده ج اخ تویلبا ناب ابن یذاو ی اریکعرّو "ناشی |
 | نابوّوث ابرغو باقل نزاو هیلبکآغ شتقفا نیزلایشاولاوم ۱

 نادبا عضو و ناجوت هدرللوو ثلر هیلباناباب ب یارصصو ی اف عظع
 ِ ناپید x Kk ی هتنآ لاح4 لر دیا
 ۱ >با> ناب رع " را وا

 * بیر تب تسد دا هر نحو اوج لاک “جۇقا

 | یاردکرخوب زدشاوز تفص تفاوت : یرلک دتبا ل اصف هنا

 نوکر یت وآ ی رکن دلا تنا تلماوخ سیب اتلس اک دو ادم
 | تفو هتسب ناب تاقام التون: لحو دفعا بابوا ع لاو لوا
 هدقل ارا وا ناب رلت س راوطا هدوتسزاب نه یدیشلوا لجو

 || هدهع همزال تكلم شیاسا نیغل وا عقارات واسه نتولج
 ددل وا تفالخ رب رس ملک حا ی اضع تلادع را هنو سک

 ۱ ۲ ]| دب هیچ مان اوج مالمجساو امو ساعات بش دا

 1 تود دد يابا ةن لآوما ةبلخ كلا ی وه يا اقا
 سس

۹ 

<. 
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 | یمیلاها هندا خد یلاب| شعم یدنلبق یلاعرحارادصا هداني قول

 هلبت رارو ئاشنا هباسش اب ناهن نالوا عوفرم یترازو هلیساکتشا |
 نالعا هدنفحیوهشما , بلجتو نتفارشالاتداعنمو ناسحا

 | تیک تسود ینعوقو نویامهسولج ( نایجلبا نییعت ) یدنلوا
 فافوا كجو ڪک ءان هشی.دلوا ناننتادا تاودنوناق ناب لود ||

 قاتقشو مص هنف رط س یدنفا دجایعسر نالوا یسبج هسا

 ی دېش ېت اکرلشواح اس اس بونلوا ع ی یناش هلیتس هیات
 نيت هنن اح هل عن یو ریا ناجع

 یرافر اضم ب ولپر و نو اسنه "دم ات هم مشب همش هنب راديو

 یبا مور ر.ددیص بصنو لزع ) یدنلوا مظنت ندنفط یربم
 ی دنفادجا هداژ ی دنفا رکب هرق نالوا لیا مور دنسم شخ یاری

 اب ایسو نيل رلا دیس تعدیش ماکجا یدصتم را دف هتسسرپ

 هل رابشم هد رخ ارفض لس یدنفا ل اص دمحم لوط اناردص

 نوب امهروضحرد هرو اشمو ماچ لاوحالاجا ) یدلوا نیڈناح |

 یساغا هد اعبلا ر اد فو نعم هلکیعد فوق وبا هدیناخ نار ود

 ع اش او یرادتفا و مالک ذوفن هد هیلع تلو د كناغا دمحا

 | دانتسا هيو دن ڪڪ تصم باب را بولوا یراهتشا هلبا تادیذهت
  یعمطوصرح كزدیکو تیوشز عاونا یدقت هلیما هیدهو تعجارعو
 بول وپا ت اقا دنا :تاق یتاب ولسمو تاب ولجو تابا یخ دیس
 یر ندنز ادکناج عانضوا یکجا كتلود ناراکتفادسص ||

 یضیف واكب الخ هلبالاح ناسا بول وا یربدم كنلابقاماباواا
 هظفاییح هبا ت ار ادم نسخو رارک روا نابز یل اتقم یفصاو
 نکل اب یسالرتسحاو طلت یزار د تسد یبا راز دیا رابتعاو هاج
 بويل و | صوصخ هپ هنامز ن ارك | ون نکفم هدن داع ن اتتسا
 یرم او ےکحو یراس یسب دعن هتنطاتس یاحاو اباوز لوق لود

 نیت هلجن زا . بول و ایر اج هفرطّره یک موت اض |

 هدنتفو و لوغشم هب ا جاهتبال ا یو ذ جاج تراما ورب ندنی دن ||
 دیعسا رز و نالوا لوم,اسلا قوف راوز شیااس او قیرطنها ||

 یکی دلبا ربصقت هدنتمدخ هلا لمح مدغ هنس هقاش فیل اکناتشاب ۱

 ثامو راعخا یلتف هکاب یلزع ب قبلی رب وشت بضع "ترارخ|ا

 ۱ 4 هتفر ر زد دوال رهن ل وغ يب یه اش ها بلق |
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 3 رج اودک سد بیام لیدی قو

 یدلوا اورناک هلیغلن ادوبت اب رد .یچد عدول اشا نایلسر رو یان ها 1

 | تاذ تطل هکیرا ( یب فاو ندادن ں ولج شفا |
 ۳ ER نوک یخ وا نکی دلناتف ز بښکه لیهاش دا ||
 ] كنس هفب اط ی لکسع نون اب فرط قد هوا ىفشع س ولج ||

 | قالطا) ېرینلوانانپحاز هیطع غار ادقلا مولعخ هن هعاقتنو یفکتا
 | ربکبزع مادر وی اقا (هیاس تاع وقوو نایک |
 || تمرر هب هلفاغا ىلع هداز قچ.النمو هئس هرب نج سودر كب ھارا ۱
 . || هاهاش داب فا طلا هنزل فج ..یدباراتشهاوا ین هلبا هح وما |

 هدروک دم مو يدنلوا ملا هنپ رام دا يما ی راد الط اوو: ممد
 اعا دجا | که ص اخ هنب رب ولنع یداسعا نسح یشاب ییالبتس وب

 ىس هعط ام نیم رحو تاق وقوم مدعم نوکحاقرت یدنلوا لصو

 ه دهابشم كن ذنفا ینطضم و یدنفا مه اربا نالوا ماکب هلب رلیصنم
 ه اک اچ نل زم مالسحاو ثااغضا هاج نیشین باوخ یرلکحدلبا
 | اب اس نیم زچ همط اقمو هکب دجح | هد از نن ثاغوق ومبولیا
 | ددم هامادو ناجا هب یددفا مه ارل ی راد هسکه بس اسم شاب
 pe rit aa ويب اعا ی ع

 2 و

۳ ۳ 

 هو

aEرز چو  

 نا یا سین نیما یادت ی

IR۷ ۲  

 | نی ما امانی تخ نالوا ی شام ام
 1 ۱ مو مدارا یعاقا هدر نا كنا ضاع یماضک شب

9 RET 

e REE اک E 
 ندا ما رادصا هنتم اقا هدزوکحذم لو بچن أ نکا راي ها 1

 و باو ادص ( ماظع یاررو تاج ون ) .یدنشلیف تضحخزو
 بودا مدق عضو هیانش نارا هذن اب ع "هک دف ایشان یسوم یچهدرج

 | هبخ وت هلی ریپ ند راد دالا یو ی« ار زو یصنم نالوا لع 2
 || نڪ اشاب نیدلا دغس ریو یسبلاو شم داس هلکلدوک ||
 هحور اوفو هر وماكیلاوح واو مات هلبا غدجو عبا تا ||
 هراف رظز مدقآ نارب :بوُملوا بضن ناو هی ادنیص ندنلوا ی 1

 ۲ قو
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 هلبا یصنم تاف وک وهو ارج هنعیلص نسح ید هند ردتا لّزع
 ج |[ هشییشلا هد اعسلا رادیانغا لرع ) یدلبا اف و هش یارسحا

 اسعا د-جا ف وق وا نالوا یساغا هداعسلا راد ورب ندندم و

 تو ادص ید هنس رکت رهش تل دلوا ربمض فاو لد هداس

 نافالا قاف هدل وبق تغرس يح مالکو ناباش قم اقتساو

 ۲ دن وج ناتنل و هدنف |رطاو راکسوه هی اند ماطح جنا بولوا

 عوض وم یاد تونم ه دنا بتاشتحا دةي فر «!زاک زور

 مسالا لوجو ل نع كن اتشاب دعا ی رغ شید

 داتسا هملا راشم ىلع جاج تین هل مج وت كعاش هصخخ» ر

 یرکی كرفص رمش و رک رارق ی هلبا باسا وب ی دیا شعل وا

 ۱ یدلوا رنسم یاشک هش هنف رط هزه اق صصمو لزع جز لک درد

 وو سوسح دا دعت سا هعیفر ماقمول هداغاریشب بح اصف شاب

 هدروک ذم مول تولوا: ظ ولم رغ غ هلبار ڪڪ ذ ءوس هدشتاذو

 سبال:هدن و امه روضحو  روذوم یزدق هليل اغا هداسسلا راد ۱

 ۴ كب مهار یر اب زهش تن رضح رادطس لزع) یدل وار وم“ هو ق

 هدئعخو بسم هر هن اڪ ولم قرطاغا هدرج نانلوت یناضا کشب

 هر ز ارینس "هل _بلح هنر هدروکذ م مون نکیا بقرنم هتیانع ر ومظ

 دع افت: هجورب کب مه ابا لس بولوا یراکماک ملتس دانا
 # || نوبابم سوذچ ةیموسر وفع )یدلواع انف هداسو هدا رسو ع رز
 تارو مسر هدسنع وفو نوب امه سولح ند رلتم اع زو تاعط اقم

 س ولج یکن !رکش بولوا عدق قّملا جرخ هام نادرانیا دن
 یریغ ندنغب دنلوا وفع موسر ناشلوا یک دنن سونام تنپ»

 یف هلشهج وبو نامرفو ما قلا حرخ فصن ید ندنارب دیدجت
 # | ےدوایزد نادوبف لزرع ) یدنلیف ناوارف یاعد بلج ثدهسک قوح
 ]| تزازواب ندقل روخاربمو وطنم هدیناخنافعرود هیلاراشم (اشاب لع
 هلا یتلنادوق ابرد هرکص ندن دمر و رورسم هللا یصنم یبا مور

 هتلود ردض هدنعوفو ن وامه سولج یدیشلوا روما یایلوادوسحم

 ت ودا روعشلا ب ول سم یمظعا ردص یس هبسضق قوا ب قت
 یدیشکا ر وفنم یهلا ر اشم هدتنطاس ءادىم هلیکر ادت ت اکش ضب

 "یندلآندرکدقا بونلوا لرع هیلا راشم هد رفصرخا كلذ ىلع ءاتش
 | اداو دادرئسا یدیشفلوا افلا هنوپ امه عم اس هلیعا هیلط هک انعم

Cay 

SAREE > he 

ren سس 
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 بوق داشلد هلباهروکدم تیاک هفیلعم كي ندنس افلخ ی ج زایو د اعنا

 | تیم رجب و لزعنم بابل ادرط ىد ى ديف !نطصم هفیلخ شاب
 | قبایسراکدنو ادخ ( هببرغ) ,یدلوا لصاو هنن هبر یکلیچ هعط اقم
 | بولزو دادتشا یضرم كس راترضح ناخ نافع ناطل ب ن اکم تنم
 ۱ هظف ام نماقمو بهاد هب هس وسواغنادج ا! فوفو! نالوا یساغاهداعسلاراد

 بلاط هکبع| یظعا ردصیتریب ران انلوب بسلتوراداوه هب و دنکهلبرکک
 | بیک ارت یازخاا شا ىلع هداراشاپدجا لک نانو ابرد ناد وکبولوا

 ههیلاراشمیرتنعرسو بولوا ندنا ود نالوایداتعاوقوئوو ندنرلتلو»

 دهع هدنز هنایموراهشا ینکج هیلبارا مظتسا هلی رقت هتلودردضوراهظا
 دم بغار ناناوپ تفوردص هرکص ندتادک نام مباتو دقعت اچبو
 سهم دا دزسا هدنطاب و نویس هزک اذن ص وصخ وب هدلاحرهاظییاشام
 ی راکج هينا توعد هتوردنا قر هلواندیه اش دابفرط ټو جا ترادص

 رپ رج هزکذ ت ةیفخ هل ار اعردصبودبا سج یدنفا مهار نانلو ی زاب
 هد هلو هح لاحمالبدبت هلا هداقا نج هیمعچهح ابص ر وریمراکدنوادخو

e )لانا اید اشاپ یار ءاثب هنکیادلبا ربکذتو لیت یتراذکو تشک  
 رابخ دع نکی ةدبڪ ل بوج نديااع بان لبا ۲۸ یو

 . یسا دن زلیج هدملا تعاسوا نامه یدیشعاراتتسا یلاح تدرابغاو

 . فنع لاکو زی رفت انآ بولک بی دم وب یاش بوک وپ یل اع باد
 رایج هلن دلی رک یتدوعوب درونکلا نسرولوب هنلسم با یذحتو
 تیوب هل اربخب نادنفپ دلوا دلم تبظعاز دصو رفس ةعقد جاقر یمادنشک

 رک الاوردص پو دبا لولحخد ماشتعو هدملارا واو رقمی نج
 .هنفح هواك ولج ټر وص هدز دقت انوش یاابارم بولکهتسو فاشاب

 || داب رهش هرکص نداشخ دصکوا نانه_یدیشعا سمو ععس هلاوح
 | یتیدتلوا لیصقت هدالابو مداشیتندلوا زوفع تجز راد جرادزّوفغم
 || لقتسنم هدنم ا ةف ظعا ردض بواوا عق او سواج نما هرزوا هجو

 || یی زاب "رلبدلوا لزوم و برطضمرلنلوا هدننت كم روک تمصمو
 ۱ نادنق رط یظعا زدص یز ناذاشفاینوتکمزا رود كم دنا ےھارا
 ۱ تكمرو ماکسا ةتماعمو الظن دنصا عا ضعب بونلویدا تدا

 1 ید هرخ 1 ن د | ةف کک اکب ی زارا هبلع تو د نکیل |

Tpأ ندهربا دو كموفرمیرزو ت ءاسآ هنن, دنداویرکه ر  

 ندقليچزاب هدروک دم جرات بولوا مت یت دعبل و درط
 رولت سا
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 ییا دلوا. د ا تعم ځد یشاب هطواو نائلم هاب ارز یب ساک بودا

 . هرکص ندن وب یدلبا نارق هنلوت یتعا شیک ار چ وا هززواهخنو
 (E ORTE هدو و سو یر ادناهپح اکر كرف

 دج قز هروب ی راکشزاو فاطلا ر ځم ناک دن نالوا لاهتاو ۱
 كني رلتتضح نانطا لعا ف هللا هنکسا ناخ دم ناطاس یرامظعا

 ن زاهر ڪڪ اب حور هلباه رش هح افتارقو مت ی رار ونه دقرم

 هس هت رت دل اخ ترشحو راوهر یاب كر نر |یکت هدنیقع فیطلت
 هدعب راب دلبا زادتا ةت امور دادجسا ندراذافو زاب وا هللا لوصو

 .هاشناش نایمو حارخا ن دناه د ماین یفیس یاعد ی دنفامالسالا جش

 هرؤک دم تصمنویلدا ح اتن | تم دخ هوم دقم هلبا فیس دیلقت هئامز

 هن رهرماع یارس ارم مالغارادراب رهشو ماتخ نی ق هللا هیجو هجووب
 .بصنو لزعو هقرفتم تان داوح ) رلیدلوا ماشنحاو نعزادن | فرش

 نکیآ نددوهب ءا دشا یدنفا نطصمیبلج یشاب یکح ( ناسکض عب
 هلیس اضتفا تبابط تعنصو لوخد هماللسا یاضم تلم بب رقت وب
 هنس هدلاو كم وخته قن اس راکدنوادخ نودبالولح هراک یاو د |

 هنس ها تففاوم هنجازم ین اهو نان کی ھی ا |
 ناخ نام ناطلس تنطلس تبون ۰ ی دی عا راعطا تدانع وکو ||

 هوز ایش اب یکحو انو ہد مع هدکد لیا لاسقتلاهنیزاتیضح
 التعالار هاب یوقرع هلیسن *ور هسردمو ءاطالا سر لاطاقو اجر ۳

 بک لیس هیاب سدقو نارحا نت ولوم هسصبق ندمصک قوج یدلیا ۱ 1

 سوم یو سد

onهوم  

 زادغاد قیرط لاج زی ساجر ان تاک رحو تایفط تویلباز اتما ||
 زود تار ینا راشما را ظنا ٠ اكدصر راب تعا جت لوفاو

 متسس ر بیثجتو درط ندننطلبن هزوح ییانرق هلوقم وا هلبا بس

 هدزبطارفصرخاواو بیکتنو لزع ید م وقرم ندنغب دلوا بيرق هت داعو

 ثریاد یدنفا فی راع هللا قلیش اب میکحو ۔ بب یت هنسس هرب زج یی
 :ندتهامایند یدنفانسح ییاطلس لوا ماما یدنلوا عن هیوب اه,

 دم لصفنم ندنش ولوم هنوف تولوا لوا ماما افت اس هنر و طقاس

 یسافا هداعسلاراد یدلوا طبت هو لصاوتم یرخا دعب هم یدنقا

 نوغنو برقت دی رم ماقا ن ذنوب یدنفا ممسهاربا ی هبرضیق یسبجم زاب

 م انا هاش د اب ریعط رکی اج یلرعو ماظع روما یدضتم لیا هلک

 ن دنوب اه راد هبا تاف وقومو لزع یخدلوا هدروکذ م موب هلغْوا ||

 سس حس صحن
 تموم حب یوم

 کل
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 رس طه یخ بنرط ی WEE تنور ۱
 |تن تب ون ددجت عارمت غالبا هدنک اما نالا سان عمجرلتداتعو

 1 ۳۳۹و هبا لایق او نعیسکرت ( :نیطالس یظعا )اداب
 1 اردیشل وا عفاو ع رات هنیرلن و ام سولج ۍعرصم سواج یدشا
 یرهکب نارا شمن نازفغ شعف نوناق ئ اضنقمرب كقباسراكدنوادځ ا
 1 یادو قو هده اشم نوبامهنداا ینادضک لوقو یسان اکسو یشاعا

 ۱ ی دنفا مالال اشا ابدی هدابنشکی خر زابن تسد هدنفح اف
 ۱ هلی نوغرف هایپس دعطعر و یيلسروناوارسد نشوب بودبا اداقزاسع
 ناک تنج یرلردارب هدنعماخ «دل اوو ن اکزانان . وز ین هراتج
 | ن افتسم بر عب دو نفبطل سج بولا نفد هدنننح ناخن دوج ناطلسش

 | om حشو ظعا اردص هدنلییک ف نود یلصم نایدلیا

 تاب هلجبتی دتنفا یسحاه لو اتساو فارشالاتبقنو نر دضو

 کلم تیمی ات اشوزاکضروک هرز وا دام بول کح هب نل اح
 زهغوا ندش فرشمو مظعازدص توعد ) زایدلبادوف هتیزب ولو
 یک نوباسرهس یواح اصول انا (یناطلس دن فو
 هرزوا میدنزطو نانسحا تصخر .هلهجولواوآ نذرت ام دقما |
 ]| ب اکر او | ید فلا نفت شت اهج راترهش مان هع انصق

 ]| ودصاو اث فما هتفارف ابا یدق | مالالا بش بول
 دید یا لهم او دا تابش عضو هن اکولف "دتعک اخ ین ادیب م ها

 هرس ارس یا كاتس واو اع طع ندوب انه فرط دادب ۳

 ۱ هشت ندع كلر وب نکا هنو اهعسا شود ر ومس ۶ ورد هتخوژ ا

 ھليا کر اب:نی زغو كلروکر ومس لق ها بد یدنفا مالتس اه

 ۱ | قالوص قدر وغو ساط ةبؤلوا اراروشکوپ دخ فطل دنم
 | باتش "هراادص كبرت تاود ن اکراو تدوع هب قضا باب هر اکیاو
 ح ۱ نوک شب یکی دلروپ زم تام گی دیلقترکذ ) زن دل رتو

 .ثوچما فیس دییلعت هددلاخ .ترریضح هلا یالا بیات تلاع زاب نه ۱

 نالوا ت داغ یرازوضخح هداروک ن موب بواوآ زاوس هاسکو شا تا
 | کما د زة بلب تم دج ادا رزرو لر تناطل ان اکنزا لی اپ

 | ذا تتم وب یلمش ا.هطوا كغ ارب قلا هەق دنلوا برفت هرآ هطوا
 | غدقتو یضزع قرا وکشوخ تبرش نالوا مدت لاک برش م ه٣ ف

 | نیورخ رنا تحلو مو سونی رش نوط نوطال هاشدان هک ی

 نی یا مر ای ی یا یو تر
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 یس هطاوا تنس عف او هدنواسه یارس دارفن الا لع یراق اج وآ
 . نیوو علاط نامه *هدارهش رایدلوا مع هدر طخ لج میاش هلکعد
 رع ینارقبحاص باقلا راوازس ینامع كلم مهیدتراو علاء دی دو
 لهوج یراتخ ف دصرد تلود للصفو لضا ع نف تنطلس هرهت
 ناخ .دمینحا ناظلسنل !نب ناخ یطضم ناطلس یر کم اک ندعم ||
 زادیبسو .هدنراذیع اغادچافوفوبا یبناغا هد اعسل ازاد یولت مط ج

 یو ریس

 هلی مالک لو اربخ راح ابص یی رلمالس و ماللس مش ینصن یرانلوا مایق هتسسپ
 ك اباکو رفوو مظع "هدیچ دو یس هلج هدن رل دروب ماتنطایکسم

 ردصاال وا ساب دلوا نا خرج ق نادنا نینط هلبس اعد هللا نوع كبلع

 اهمخر مہ هن اه اش مادقک :اخ بت لا لع یزاغا رادیشسو هاو یساغا ||

 روع“ هنن ارضح اش اب نادوبفو مالالا عیشو یظعا رادص هدق دلوا
 اوتو شکم الب ارن لاغم هاش دا هرکص ندو دنلوا اسکار اکزوک +

 قیفوت ندلاعتحو اعدیانکتسدبوزاو هنس هطوا همش هقرخ

 نوي اه تخم هدنه اکشیب هداعسلا باب هدلاحیراف دروپپ اجر تیانعو

 اوم راس نالوا تزع د هتم هدق دا ضر ج ع ولط بو وا بصن ||
 یببص ةالصو هد اما دلج یبک ین هدیاعم نیسردمو تلود لاجرو]|
 هدا کک یر ابظتنامذعننز ور هی هناتهاش مودق هرکض ندادا|

 هاشداب نالوا. نلایءلاق هل لظو : نیمز یور ةهفیلخ یدناراشعاا|ا

 دعسب تلحسشلاو ,قعلطم قافالاف قرشا ردیلاک نیک دیشج
 ندتکوش ب اجلا تحنیکربنم نه .هرزوا یساوق ..فرتشلا لزم
 یدرو فرش هق افا ین” كمودق مكت ع اسوا بولوار و مظشاب هل
 ن ان هفاک هلیم ومفم ی كاع ندنف رشم تداعس یدغوط نوک

 تخم هدلاح یربک دلیا سابتفا روش اونا هل راک اب لاج تیز |
 مه اره تو افت یلع تلود ناکرا هل اب و سو لج تخ هدنخرف |

 طزبش و ارجاع حمد بویلیا سوپ نران یاس نم ادو نیتسسا |
 نوردنا تطسب نودرک زاب رهش هرکص ندکدنا ایا شنطلتس كیربث ||

 | تنس قر هلوا فرش هللا یرکلغب تمدخ هدنزراسد كب سه ار
 | تفض هلی را هناه اش مو د راظتناو مانیشیحاوع *هداهم اب هنسس هطوا

 | مالسالا جش ااو ؤا فرش بسک هل ناک ولم س وباب اش اب باد یظعا
 یر و مارک رودصو انشاب نادوفو > یدنفا هللا ضيف هدار داماد |

rec —هس  

 | هف ارطا نوجا سولج هراس رابخانالعا بورویب تع رع هب امھ
 یی سر
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 ۳ .دیچبا ناب ِ ف ۱

 ۱ هیجانی م نار تروا

 1 نخ تيغ نی و ناڪ دی دنبیم شخ هارد هل جاوا ۱

 رم ض وچ رابع یرانیط) مچ ها هک بولوا یناع جک ||
 اا 3 د چال ییاهیظنیب فاخر اب

 اغ at ۱ مچ یو
 1 لا جی و داد وخاموب ىس مت | ۱

 ۱۳ از جا نسبی |

 سس
 ۴ بذ الوانزد هچو دع تافص یان وقصر تم بیا ردا یی ||

 ۱ | نمک نه اما را
 نی بیم بز سه بولزا زوم یخ |
 میبرد جان نم نر دالرو ھيو |

 ) قدی و تیز ونکو نوح اطا قر هوا هلو
 oer ننوت مچ او ناخی
 1 | یدزغاو ناجا ارخ نیمکم فیش اج نوین
 ١ س ززم داروی از تین اف ای

E1  
 | ین ییا نرانا ښت ترج نا راپور لک دل اینا يام هم
 ار دا یا وزن اع ذی نر ر ټی کتی ظون یک قارحا
 ۳ ۱ 1 : یری طم جاوا ځد دسر اختر



 ,لوصوه اغایردع ید اعنا داش ام نسج هنرپوت / لو نعم یقوک ||
 نالوا ماقالا یف € ب ا تاوقوو لس لع) یداو
 , قو تف یچژس یفرکب یل نجر مش:'یدنفا یامقمم هداز یزد ||
 بو منا دایر مش داوم ماقا دیار یداکو مکاتب لزغ تنا طا |

 ییا نوا ناز لاا زرق جلو زا دخلا یی ها الاو دنمسوا | |

 دتنرواوا نکی همان یخ نموا لح اس یان شاب لع هداز مک |
 ١ نو و Ns یدالوا هښنت یساناترشاجبم هجازخا |

DS SELA |انوا  
 ۱ ياا هلل *نباذلوا طا نیما هزصو زایفا ندئ هن رخ |
 يم الالم قع یا زاوا تور ولزا مباع چا ۱

 اف لب لر ص بلا نوع “نالوا باکلا نیر وکی خرپ یر 1 |

 | حد تملا باک تساپر یددفا کب وبا نالوا ین رضا ردکتمو

 انی خانا تاویتخ ( و لوابسر سا ت چاو )غا 1

a 

 | یی ضقت راهظا ۳ اهن نسل ول
 کیا نوا تلواوک نمرهش ءان هنفهلوا رکن ورک اب زھش ماه |

x 

 :رارک هشواو ینا هلن شف داؤ داماد قیام الا جش |

 چلا ابهشلا بیل دیش اتع رادو نالوا منبر: ماقنیماق یک |
 نزیاقیبا دلژا نی ارو تم رعب و ردنکحاطص ت وتلوا هت وت |

 ةرکض نایک ارضا هه وق رعت لحال الت نونا اشم ین ادوبف
 قبسا دص سو هرصم قاش !:نیملادعس رز ون اتوا هنچ اوٹمریم |

 هل وکلا ء نه (باکلا شن و لوو ) یدنلیف راج بوبص تطعم |

 ۲ اب رس ا

 بت پونی ان ها یاماها

 مک هل بره ر تفیزوا دیادج روط «دقاّوسا هاو هد

 | دز اوترو ماشدا! ر وطنم: یزاک با رانکخو تشک ۳
 || تن راک دانا كلارا: عي دلا ینهلا یاضر لیص بس ئر توانم

 ات وق ناننژ هناغ هک دما سم ترورضو جياستحا دهب يف
 || نرو اصعلاوحالا ةو وتس زوال باا یتا

 !هذشان یرالنا تن اح ند لع هال رس نالوا اب

 | روک نمت لااس ( هنو نا تلفالع) یدنلوا کن ی هال :
 || شرت هدنلکش ږون ندناصمالئاام ضا و لکنلاییدتسه* دنوخاوا |
 ۱ | ت ا رایور دیجی کک یاد هب واوا ۱

 ےس تسمم

ees e r enn 
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 و ام ص وس بدا تک
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  ۱دف یا طه سل ننه اپ
 موده ) یدلیا :.لفا للخ حالسصادلر ادب بصتحوا یدنفا عید

 | تل وا ارام ار وتن دو اینم زدنم(تفاملب ناب لفات | 1

 زامن ق ناتلوا لاسر هدتهض !یتوعد كن راب افعبداشپان دمع دف دا |
 [| ةد اف دش ميقا ناو و قند لا راشم یورپ روش ثریضح |
 | كنز دالا داچو .انکوح هجا کس یادمان غایب یا |
 قزلكج دیبا ف دافس لحخر ی قلات داعتم ل اقا | نوکینزکش یکی |
 اشا د م عقاو هد راذکتس) لایطا قو تعع طجو د خیس | بی |
  ۱داشتم ی راوضح بوتلو بم رت لک هر نوا عد ملعر هی |

 | نوظ القرد مو دذ نیهجول ت وع د ِلوددناکخ ا ران الو |
 هد انا مرو بکن ذم زاد اواو وک م مذوب یئ داران ةرلاوآ تلخ |

 | هلو به زو شلح قف ارال هل ید فا مالسا الا خجش ما هلا هو |]
 | یاصهماةتماف ها تراز ارل نیرزتعلعت .نارولوا هدوشتز | ۱

 تشق هلا انه اش ة جنتی اکیدر ین اغا هعجاسو فرق |

 | هلو فاارضناو د وع اطر ندنوپ امه روض یہی اوا |]
 از تر زار س رج بولت بنام جلب الا

 خوب انهدق لتعم هد ور ءرکص نوک وا یرثوا فار طا روما ثیود |
 * | كوخ باوطخنعب اقوا ندنتواخ و كننلسلذام ثولوا دووزفرش [| _

 | تیر صیلت هل ادعا تروض لولوا ثرااتخ نندقعاسماوا ساکت |]
 | شکلد شجون نم هدنیفغ توتفوا رییس هب یراپ رهش مدقک اخو |

 | .ندنع ارج: یداع مق رو دورو شغف سش ندنو امه فرظ یت
  ۱تدنعندنل وا اننکا ملخو ك روڪ ةرانلوا شاد دنن اسر هرکض |

 لام ااا: ىزادبما هک هعشپ || زب  tk HEPESا
 قبل 8از نیما دنع نالوایماضفک,مظعاردض ( ی دفا 21]

 ا ااو و ندر یا دز ینوک ؤا كنيل والا یدابنچ

 قدا فعو "نالوا لوا هجمانزور تّفلوا رها هاو

 لخوا قطو ا قوش ناوساد هلبا*ی خلا دنفک- یتیلطع ۱
 ناو وای وا بدم لیان* ها نظم لوا ی نو

SS یدبتفا ی 1 ِ 
  ۰عنایت یزید دا حاطا قباس راد فا نا کنن نریفن 1
 « | ی يج همتا لو ادنکاجوش یو یاد 1
9 

# 



 | یدبارلبا ش ادا مد هب ودا هبا س ام ی زج و ارد ند نامو ا

 رکا بع نالوا راهتتشا هتفا اند هدننمدخ لب دنفا طخ ب ولوا ۱

 | ینابناوم طیف یراقدلوا قسم ك راغجوا راو نایک: نالوا ||

 ۱ نو امه طخوث ام رشت نالوا دورو شعفرش هلنا امضا ییبادنفک ۱ ۱

 ۲ وافر كص + دننالا یدامج لباوا یدنا ینامس میس یا

 | بایرا بولوا كلوت لب دق مسز وو لوس رخ بوق رم

 یونو اجرا هجم اور یخ هشعا قو ب اکر اش اب قنعاق
 هدام هثس اقلا هلغل وا: اجر یاشکتسد هدنن اب یراق الطا كاملا

 هدانشرف ی اعرما هتب | افرط هقشب هقشم نوچ راتماقا هدنر هاخ بولکو
 ۱ | قور شرت هداز اشا ناخ هک لر ( هه رفتم تانیناوحت) ی دنا |

 | لذت ةف اش ضجلاذس یار زام بن راپ و رای راکزور هدع اسم هدنمخ

 | قابا اما یتا ر وخ ازپم اف اس. یدلوا رادکا هجوم زاچ سر لحاس
 | نارحاس هیتر ى لشاب قوق هلبا تان مت لمکماغا,میهاربا هداذ |

 1 | ناما بلكه لبا قالا هيدص اج ناروش مس ن ةسعاقا موتو
 نوید بناک ذهلاراشف ماقما یدنفا.تفصع :نستنرانخ نوکوآ ۱ ۱

 | زرا درہم اش اب دجقسا وزو: یدلوا ناکچ اوخ به دلا ةلیلب لخادو |

mtsها :دجا جن وه دفا  

 ز دود kari ایست ین یکی موج 1

 | هرس ۰ هدف رودو حل هژروم ام هنو هدننلا دفو مو عج |

 مانعا .یدلنا(نو زف .دااد زم ییمنایقمعاق بانج را تعاو رب |

 | (یرانالفا مد ر کک قارخا (ریاسو یم نان اهتالنق
 | ق ل اتت نا اضقب  هطوا یکما ص وصخ ہولی چک هنیسهلشق
 | دنا رافلوا قلطنم هغر طار وتا نفتو نابطباض نک هدننوردوا

 | هلاوج هباسغا یا یک نک یسانب ادد ك رالف نانلوا نیک |
 چ راتب ولو: هلاسا ماقا تمه راپ وج نوجا لیک ما ناو |
 | :یدلوا ماتخ رح دیسر هرزوا م اظن نسحا یحد ین هد ږ وکم |

 | زج الاحو ىت اک یسادخا هداعسلا ناداقب اس ( هرج هبب ات وفا
nT E 
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 || رک ریکیاج ی زع لب | یس صزاوع ضعب كنا شان دعسا هدارزیظع
 [| بواوا جات بیل اورب ماش هیاشاپ نطضم مظعارادص بولوایهاشداب
 هدنزلخ دروب جا رسا وب دردراو یک ندارزو ودا جاح ثراعا ؟رادآ

 [| ربع كلف یزمهو معو ربکلاع یترهش هزاوا كنا اب ذم بغاز
 | نذتلود روما هلا كلاردا نخل دلوا قحا ندونئک هترادص ءان هتفحدلوا

 [| قحاعفم یدیا ردنا دارم ورب ندن دمرپ یلاغشا هلبا میچ بطخرر |
 چنل ن ولوا كن اش ای او :تمصرف سالستخا هب هظف از |
 یب د یرولب هلک ن دن هدنهعاشاب بغار هدک دانا تراپشاو |

 يارز ول ال اكل وو ندنطلس ء ادض هدب رافد روم .مالک هداعا ۱

 || تالاکیغیدل وا لیانو یش قرا غ یرب كل ران دنا ماظتن اهماظع |
 ریبدنو اک ذ طرفو دنشرو لق ردقتحت یرلق بلوا قلم هی دیناسنا |
 || سلج هليا طخ لبق بج وتیماشراو هدکدند رد هنامز هناکب هدرومآ |

 هلو لوح ینویا مه بلق یی فب رعتوب كمظعاردص «دقذلزوپ
 هلزادض درم لاطا ف وید ردولملوا ما یعسا هدنلودردصرب زو لق اع
 .دوشودغ  مطن:ریلب بیسن نناجل بلح یب یه خر ضو طخ

 نها ظزب تسکتسررکهشبش ناکد يامریجن دهاوخ ادخرکربخ بنعم |
 | ناوي دن نوک ادنی حالا میز. مک همدم هیات ندا |
 | لس ادنبمالا بجا نکیسش#ا تد وع وته فح ا ند نط تولوا |

 ارك عفو هدنسهطوا هداعسل اراد امر تولب درونک هن وام نوز دنا

 | یه اطقلب بوللوا خزن نددندب نوب الهرب زا توارولوا تعبازسا
 قع ذنسس هر نج سودر هرداصعالب یسادیف .یدیشل ردنوک ||
 ترادص ذی ون هرزوا هجو یغی دنلوا لیصفتو رک دذ هدالانو لاععتسا ||

 كه ام :یدنلوا لاس زا هی اشابدمت بغاررپ زو یلیبلاو بل | :

 فالوب یسادنهآرج ف هدنعض دالبدراوش میظتتو ".دابعزوما تبوز |] :
 یب هلبکساو نیعتوبصن ماقمع اق هلترازویالاو بنر اغا یلع ج اطل |

 ماقبل اع ماقمع اق یدنلیق نینناج هملا رانشم اغا نطصمیشا
 یدسفا سر هرزوا د ابّتعم هرکص ن دق لوا قتله هد نل

 خو ىقاط نوا مج ناشد یادننفا یبفونو قارب تراز و ||
 تنمو راك روک ی غدد د نفط هيل راشم يورو ڪ غ ون سه |

 اني بولبوي والت دیطغ هرزوا ق یطنمت ادب رتشقرتق دو راسییا
 هست

i f 
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 اش
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 هاب تب ها سس تحت حس

 | اد بسی FTE لعاب
 | یدلوارادقملاعیفر هلبادنلب + اجوا یدنفا شم نالوایت کیا
 | لجاردق لبان هی مور ةرادصو لوا ماما ( با مور ردص نو لزع||
 ِتوشر نالوا ند هد نافص تىم ا

 زدق.ه ام ښا تونلوآ داقنا رونو تضغ هرباب هدنقحاو دانسشا نو

 سخت هب ناو یک و بیکتت هلنا لنع نکینلواهبع نلت تموکحیدصتم||
 تب رطن:یدنفا دج اهدازیدنفازکب هلبا با مور ترادص یدنلوا |
 با قلم اما كج وکو "ی دنفا نسخ ماما كجوک هلبا تماما تشاب دو |

 اب رشدلوع ندناوخ) یدنلوا بلیطن یدنفا نیما هدازشو جا ۲1
 ناب رهس :هرزوا تود هعدق تب. اب .نوکی کیا نوا كلوالا میر رهش | ۱
 ۱ هل رادو زر نم ایم مودق قش بی اناا اوت رات اید | 1

 ند «فاو تاضویف بسک لاى وبن دلّوم جاسا بوروبن راوتل اعمال
 رومظ) واب دلبا هه اع یاربسینوس فطعیکو شوش انان «رکص|| |

 لوزبمیمادرف كن ایه تفب رشدلوم (نوب امه نا وند ناکجا وخ هبط

 یا دهکو تۈعە هلن رامى رو ساكو دنازوہظ نوي ام * يطع هناکجاوخ ّا ۱
  یدشلوا تردا ذنب رلاح قوت هلباذخ نبض سکه هدنس هطوا || /

Rrبک | نزکی زا وفط یهرکی كر وک نجس.( دج ن اطا  | 
 . ندانفراد ان طبع هیج ناطلس هدارهش نالوا یناخ دنا پلتج دال زا | ِ

 مزال اسۋ ملال شو میظعاردص بو الا ةت چا نام وناظر |

 تولوا عج هذ ولامه ی ارپس مارک یانسو شات : دارقا: نالواروضتطا ||

 تونلوالسعا هد نوجا متجاوز ھاو ماك |

 تداعو ادا یزاغ هلبتهامایدنفا مالالا جش هرکص ندنیفکو زی
 قار هل وا: ليج هيغل بک اتمی ترفع ۹س عج روا وا
 روو ن انیلقل اقحوبم یلا جا دلا دوفغمو موج يخیرآ دام دلاو |

 | اضخ و ,تب نمیغ ةو دننص عبدو دنر ر طعم یار زی راترضعن |
 یت ادعف نده ماع كنب لپ انچ هل روعغ» و:حوح سج یدالتفراا

 عین شهلا ؛:مذارده كب شیب هقشب ندخیدلوا یناقوپ یصاقشلان بیس ||

 قبال هبلا راشم هدارهش اب دلیا عد ون ان عجوتراوطبا هدنتحوو | ا

 معنسو قولخو عضاوتم جارماو سانبتسا قد رطا هدنناد تو 9

 ۱  بصاو اش اب یطصم مظع ارا زو لزع ۱( یدیا قو دص واع

 هو شهدای جب (اشا دم بغا

 ا
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 لا بس قر ازو كلا راشع یدلیا بمص قم رع هتف رطیصتح
 هداز اش اب صوع نالوا یاتروخ ارم بولوا لصقلروخا ربع كو
 كحوک فا دمح قس وغرب ین ادنفکر ایج وب اقناسو لوا كب لیئخا

 بتاج زا تف ابظ بترت ) یدلوا لما یاوصق لب ات هل قاروخاریم ||
 | تالوا نر ( نردف تحوبحح هاش دان بانج تقنم الاو ردص

 نشنال ندلواتسر هلال اعم ر هاش دان ممه یزایتسد لاعبان

 روت هزژوا هخو یک دل ڪڪ ةلوا ةد هفناس نیس بتولوا

 ی دیشملوا ااو ضرع هب هن اک و لع داكا لمبا ینح هنلوا

 نعازاس هزبخ :مالغارادهاتشداب وک سیم یفعلا تنرکلا لاوش

 هیر هناورسخ ةنطتطو هرز اکح ولم هب دند ناال وا ماعو طاق

 تاب هد نیل قتله هدناراب رقت هس ۇق اش اب توقیج ندوفزوج ||
 یراذکع ذخ قختیاف لا یشعالحار كد هیاکر كنس باتعب نلاعردصو
 هلن زلم قم فرش و لات هلت او تلود نادراتفر اضراوهر ت ویلا
 ناکدنناوخ و ناکدنزانس ولت دلیا لا هتحرنمق زس هظوا ضرع
 ید ناکدنز ا راسو نا حور هضاغاهلاوق بولق هلبازادکن اجنامعغ

 هزکصندنونرل دلوا ننادج و ق وذ قرع رح هلب دف ورع عدانصیارج ۲ ۱
 .ماتخمادط تدتصمنوتلنفناول الاعونتم "عطار اضحاو ناوخشرف

 ,ةضاخ ولت دروي ڪت هنوب اهروضح یمطعارذص مود هدف دلو

 شتزاوت رظم ها اط راسو بتا سآررب نب ر ءو قالا هنت رار وش هلم
 نرم تسا نانلّوآ هبثهتو بانر ندنف pas یدنلبق قافاةاش داب

 یسهب ده بوتلفروللا عمالر وضخ صرع هراس قیرافتو تارهوحو

 بكم نادنعب دلوا نيت لازومرتش لئصاو ییعدخو نرفهلوق
 . تویلع لوزتو بجاوم جارخا) یادنلو ا نود ز لاروع نر وتر یر هنافصآ

 هبنار نوقح بحاوم طور f یه ییرکب تاتمرخ روکد ملا
 ۱ زء یافوا طسفز احد هاه ات لطم ناکرا الد هاکرد ناژاوش

 نانلبق یمن لسا تلو دفوو اشنا هدششس هاش ناشر راب دلو ان ا خاو

 ضاورععییدلنآ ابسک ین دادلتسا لوزت یاب رادو منامناهلقحن ودر
 یرادازن الاو دادحاب هدرز وک نمره یدیشفلیف م اراب رهش

 ||[ هناهاش ت تاغتلآ ی زاتلوا مسر یراز وضح و قرر ژن نوید

 ۱ اتم هو هنشنوآ ةفشم 2 البو لؤل حراج تقو ةد ةع فیطات ا

 -(یدنفا دجانالوآلوا قش اراد رف د یادلبالوژتها ر د یوزر 1

e ma. ۷تست  
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 ردف زوب ند هلیبف يکنا نانل وا رکد هلبا هعاشا یر نا

 هننوعد بوی علا طم رخآر کف ید رانا ب ودیا بلط هک نیت
 مادعا یرفن شب نوا نالوا ایقشا یاسور یداراشعا ِتباجا

 ماس ءایرارا کک درک سبع یدابا مایل !نیب ید تن اف پاس

 لاسرا یراوس رفن كس , ید هثب رروا تربشع نالوایرلفاتب بونلیق

 اشا ن ديا رو مط هدنرلتنعله اخ اھ بو دیا ل اصتسا یزنکاو

 لاص حسا ینتینما كنيل اوجواو لست هناعکا هب دنلوا تابث !لاوماو

 تاصعوقو ضع ) ىلا لاستما تفوطع رابزد ضرع نکیدلیا

 یس اب وقا نادیم لبخرتس كنلود لاجرو یس اغا هاب هعفد (جافرپ
 م اغ هبا ئاخ لرح دیعلا ةليل اغا نطصم ىنا دك سر نالوا |
 سرت ا ادخ ضعب هللا ېس رک قارحا یدلوا دیدب ان ندتپسسه

 ا

 ا
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 قفعم یرلکیب هیلبا عف د و فرم ه  هف اس بل اطم ضعوا |

 راجا هلوقم وا و لاسرا هغ رشحاوا هق اکاو فایطا ندنشددلوا ||

 هتفر هتفر بوقیح لاوما و ايشا فاو هدنراتن ایخ ی داناو لاو څۀ سو شیتفت
 مع بلد ملیت هنب ادعا توش ادعي داور لوس ناسا

 یدنلوا مبعنتو بییطت را هک ق وچ ىق نالوا دآوفلا قزتحم هلیایبسم
 كن ییعلوا روخ رپ ترازو ناجا تماس سر

 هعخراوج و .قبنسآ ردص ) اکر ناباعا تاهحوت عوفوو

 كم وح یم اش اپ دج ا لکو . یدیفج كناشاپ ىلع نلباروچ نالوا قم
 | ھا ىك نوکی دا دعتساو لاک كنیدنفا كب ىلع نالوایدیشر لجن |
 نابهرا ذيلج بولوایفخ رغ هسان موعیتربسو لپام”نسحو لجو |

 . هدیزکرب تاذی !قاو لاثماو قباس یدنک قحال یرخا هدناف عو مه ||

 هدنفحء اس هنغد دلوا ندنلبیف ق زافلا غم س ایف تیس هنت اقص

  لابقا هاکن ران لالا سارو رومظلارتسم هراهاشرتا رس کان

 بولوارو دصلا مداتتم دنس هن اه داص "هران هناورسخ تاسفتلا نالوا

 ربن زور هللا لال دتسسا هر هوم ند را هرزوا یناهر . الما کاردی ||
 ین وکی مشب كمارطا مرحوبشا .یدیاراشتیا رضب راتدم هنلانسفاا

 روشنم بول وا رب راو باقلا هتبد اش ريب دن هدوتس رم وا

 . نوکیس نا تنقیا هومن تبار اذا لالهل نا یظتو ٹچ باب زا

 ۱ نمو 2 لقن هپ هدیعب هدالب بولواسزس د هنلاوما زاهد نعب رچ

 | هی میظت ما هچو رب قدس هریاد ق مقر هنعهآ یخ دیبا مور تا 3
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 eRe توال ی ا

 یتوکر یشنوا كن هجا یذمام (یعصادیع اة بنتو كب رترکذ د)ردا سهند
 ضیقنماد توراو هو اههیارسم وعلا ىلع ىلعا ةد نازانکتدعغ

 ناسحا ) رابذلبا ارجا نس راد عش دبع كيربتو اسخر هه اهاش نعام
 كل راشم ی اننغا( اغا دمح یزان رهش ترضح زادت ترازو

 تعباتم مدع هر و هتشداشان صعب و تعنا«هروپنو تدحا[رظن هنرب شن

 و f AL نوصلصا تودناتفنو صغ دیلوت هدنقح

 هبهلاتبانعهدنفح یک جور ادم نکی هرزوا تنشغو فّوخ اعاد

 لا 4 رازو یالاو 2 هنر هلع سس هلاحر .ددڅایذ بودا حوتس

 "یدلوالحار هنفرط ېصنم بوروک یت روما هدتقرظ نوکجاقربو
 یە دنرا داشاب نجنرادنع ری زو یسلاو شعاره ( شعرحرد ایقشا لیکتت
 .هنش اززو هرتفظ تدهو بولوا کب كناش اب نیاز موح له
 || تولوا ادخخک نکیا ناد ویق هباش اب قطصمرب زو هداز اشان دن هرو
 یتیشفلوا ناسحا قایش اب یب وق ندنعن دلوا نانا ن ئداداعتتسنا

 قلود یایلوا بولق ب ونلوا بصن یش ابشواچ هرکص ندنامزرپ |
 هلیس اضتفا لب تبشم یدیشغا بلج هبا بذعناسلو تریش نح

 یراکدلیار اخ “د زهر یر اجتولیبسیااورارضا یتسافعض فارطا ||

 هت ر وضح اب اعهیب توردنوک مدا ةتیرلشاب هلببق هلدیما را ردیا لیذ رج ||

 || مرح تیاعر هدرال وب بولوا یلاو هتنلابا شع معو للاع یردق هلتزازو

 || قادنول ندنا ر ارضا ییارقق هلبا راذکو تشک ی سرو طابتخاو
 هللا طیلست هب ایقشا نالواهدنلخ ادتل انااضتف الایدلوطابترا هنس هراد

 1 هدتتهذ عهد اف تسمالشا دوس هتشک دو هک فرط هز ب

 ۲ "دیدش یر هلو یحلقو یلش اکب هدنلوصو هش ره یدیستع انخا

 | تراغو بهت لب یاننا بولوا ص اشا ددیلار شک و نیکشلاز
 ]| هلةلوایرلتداع کسا تعاطا مدعم اظع یارزوویراتلج یاضتقم
 | تد ابخ یراقدلوا فول امو لیم هح الص دی اش هلیا تاهیینت ضعوا

۱ 

 3 دعب اف وس ابلا رلتعلخ هتس هلج هللا سانیتنا یور راهظا هدنرلک دلک

 6 "ی ردع ابندکعا ییدعت هنامقو لسس یاناو یدصن د هیاعش وی

 رلشفلوا عن را برا ائاسو عاتاو هيب
 "نردرحفکیقوخت ی ديا

 2 | نوا حالا ی هیفزرخآ هدق ذلوا رادندب امارات ریو
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 مراول زی ندجراخ ب و دیآ تبنما يڪ هلا هدق ناو |

 | ددل ءاع ندر تجار هڼ هر وکم علق راب دلی هدع ایم هتکرادب |

 ی ه رحم صوصل ریاسو ناب روفو شعلوا سیسًأتو راو هدنلح| ۱ بواوا یرا وص زقا دلح ج اق زب و .مجروعماجیکیا بولیدرونک |

 تاهم>وت )ردلکد ناب ج ات یتبدلوا هعاخر شعبا عنه نداح ابو 1

 بصنم هی ایشاب مات ها نسا مودق («نماععاجوا نايا ||
 ههبلا نناشن انوا, كم ىك[! لاوش ندنعیداوا مزال كرب و ۳

 اعادمح نوسوط یسادفک لوقو ناسحاو هیج ی یا بام 1

 راذره هلص یاد لوقاغا ی داع پونلیق نایب :یاما 1 ۱

 هاج رادهصح هرزوایرلغ ط خم غاجوالاجررپ اسو تیانع و فطل

 ی دفا هلا ضف هدا زد اماد مالالا ج د لزع) لب دلوا ترسو |

 ی یخ

 ور نيد یدنفا هللا ضیقهدازداماد نالوا | اتوا دنس م شخ هپ ر ار |

 بنا نحو دودجب بنو الکروما لحود_قعرادم هدنیفر دتسموا ||

 ERO هلنا لاحیاضتقم هداتنآو بولوا انا هثرو ّ ۱

 یدلیا لاغتشا هب یهاش داپ یت ماوب هلا تماقا هدنس نلح اس عفاو 1

 | قط هم هداز یرد نالوا م ومعم و قوطنم یواحو مور رد ص 1

 ف ول وائ ود هعیتم تا و ومأم هلا اض , تعلخ یاینکآ یدنفآ 1

 ملعو ناطایس لوا ماعا یتراد ص ییا مور نالوا لحم هلی هسی الموب | 1

 : النم ناه از یربب,ن الو ینادمهمیدب یانو ییازاتفت لوا هدزبهو ||
 | تیزر هلا ز وجس هورفیلاهتیما شودو تیاذعو هبجوت هبیدتقاأأ

 | مسوم نالوا مایا لدعا ( ج اغا ق نوا به لقن )یدنیلق ِتنیزو /

 )بود دید وبه مط ندای یاس ا ۱

 لنهر وك ذملحو هببش هن اچ نه هدراع-وموب یآریسلح ام جاعاهرق |
 | .لاصالاو ۷ یادتا بولبروکه بجو هی هن اکو لم جازم

 بت تافو) لب دا وا لالجا زادنآ هیاس هسا تو یاربیلچ اسوا |
1 

 | نالوا یوم ؛هم دم هبلا موم یدنفا ( یدنفا ضر قداس یفارشالا

 ةلاوح هب اضف وان نالوا هدر نداجا نادربتو البم هاه ضریح /

 فکتعمو ن ان اهجو ناهح كرت ید لب اوایودیااضر فده ۱

 لصءاا بح اص لص ال! قد رع هيلا یوم یدلوا ناشر وا 1

 ۳ ع رات ءان هنغد دلوا یصاصتخا مدق هب هر کنچ نأامدود بولوا تاذرب
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  ETTیتیدنوارانر دژ ؛دبعطسوترفاو تویلوا عدوعسمو دۇ |

 كنس هربزج ولل دع ( یرغص غلق یاتن یوم تاب رتاوتیتنو /

 | تدرالریاسو هبرذنکشا یابی یرفص فاو هدنس لغ بناج

  0ءاتیلع راهنو لیل هراتابارغوا هب هنطروفو یوم هنیافش ندیا دودو
 « .هادروکدع نايل یرلیکنایتر وق کان ول ۱

 افجور وج هنقلخو : طط ییاتفس یوم ا

 [| ی ناب نالوافولام هلن اجت هد نکدقا یدیاررد ۱

 || یمهراخ كتەبلن و بولوادودسم یرلهاکرذک و دوهعم یراذتنما |

 فو مه هم هظفاسحم نروض لر وکم نافلو كلروک"

 | قو نسی تلود یابلواو رب زکت هدیلاع ناوی ین اعر ضف ۱
 تود الخ اشم قس انو هار رال ی مدام ههل ر الا لما ا |
 || هداتعس هدنس تیفیک هدانناو یدین ول رەخ ات هلد هاو بای تتم |]

 ملا نش هظف اجو ماكا هلروکحذم نانیلو " عدقتو ضرع ||
 | ربخ هلوقم وب هد هن اها ش عبط بوللوا میفتو "هد افا ینیدلوا ندروما ||

 .هدنچب زاخوبف روخآ ىح بولوانوژفا وکی نوک نوکر و لیم هناتسعو
  ۱كزانتف نالواداوسو ضاسب قرفرا دسهدزا نشودا او عارخا |

 ندنفی دلوا یرلنوبامه مولعم هب صلاب تان نالوا لص طب« دنعضو |
  ۱واو بلط لو ضح هنوزم نامر ىا هادی نت

 نیتم علف رب هدروک زامناملو وداص یرانویاتمهرمال اطاق هللمرویب ||
 .نادوف بولوا اره اطیم هدارا قمل وا انسا اردنالإ لتس لقحم روال ۱

 | نوکیهتلا كنابمش هرکس و فک رم هه شابا | 1

 لص سان شیانو مک هدن دیا ی لا لیودبا تیزعش ایم ساشا عو ]
 هیت رانا وهو را وطارکی ردزا هنحلر و هباط كنهژوک دم عادا یدنلوا

 کوش بوش مت یاکعتشا تهج هلا تامسو تان وزادزدو ظتتو 1
 یکیانوا انیمخت لکل ا شمخمرظ ان هنبرلزاظوب نیفرظ_ هل ا | ۱

 أ هدتعجر هلرافس ات انسا یدل وا هنیصز علف زبر ی واج یخ هل

  ۱ابا یخ بولوا سطاتم تیاغ ۍراظن عمم ز ديل وار قور ظنم 1 ۱

 ها نیرقتنلوات دش هداب زد جاوماوتفلاخمهداوح نکیارولکبا کلک
 ی افن هاف ین دریک هد روت عضو هنه کلش بنای هزاورتعلاب . ۳

 اوا ذا ها مد هلق نم ار بقعود لب بجا نر فو هدهالشم
 اإ هدام ناب هلل اض زا مدآ نم هرظ «لایدلبا ةدارانظمو هب زانم

1 

۱ 
1 

 شویم

 ا ت

۱ 
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 . لقعو لاکوزبه باب هصح هبلا یوم یا. ید ڈاک مان اراب رھ
 "هدعابنم هدنفح انب هنغودلوا لالدتساوزظن بای را لس یدشرز

 دار رب :هلترازو یالاو هیتر هدلاوش ثلاث بولوا نوع ور نواه
 | یطصم رب ذو توف )یدنلبق تا سم فعرف تلابا ترازو مو ظتمو]|
 . نالوا صنم اشاب نطصم هدازاشاب دغ هرف ( قبسا نادویف اشا اإ

 نکیآلواروخاریم هیلاراشم یدلواتوم ترازمقناذو توف هدیرخوآ
 دارغلب طفاح هدنندوع. ید ثل و ارس هنر او زب زو هلا تفو قاضتقم

 اضتفا ی .نع بزولوا داتشلد هلیغلن اد یبفارد هرکص ان دنادمرب و ||
 بولوا اب رد ناد وق ارزکمو ارجا یترازو ٌهمرال هدنرابصم هرشطو

 ی هوکشرولب ها فرصت هب هب ولاو تالاباو لو نعف ماي الا نم هه دعب

 ن دلو زنا تاکو ناوتان ورم هلا نامر مدام ۰ ..ی دیشلوا لونعم

 سو تجار بسکخ هلیغاعسیرخوا ندنغب داوا ناب اف یز ||
 كماظضج یارزو هبلاراشف -یدلیا تزخارفلم منع نکبآ شخ هشخ

 هدر وهمج لاح حالضاو روما هزاداو ییسوف نادیمراوس ةکی ||

 قح یا نو رچنا ن ھۈ نور قد دق بحاص ||

 ها ی ۱

 توی نالوا هدیل اوجواو نه اط شتا ن دار هرز ها دوجهدنرانیاا |
 ب وبه ب ولو رشم شنا هنلخاد هعلق هلا ارحا نیک اکسدو||
 | بولی اب هرب چاق, لوف هو بولوا لوق چاقرب هلی ییتشدیدش اذ |
 یعس و زکاک هستی ئه هنسنافطآ فرظ قق نایب |
 ناق نوا يناجرب بویلوا ر دوو اضف یکح قفاوم یریغادفاو ||

 ندنن ادیمافو یفرطر و ك د هنماج اش اب ت ادوبقات ی هنايلسو
 یتراسی و نیم تلد هنسوق هقنلو یرهطوا نسا یتماج هدازرهش
 قرطرب و انفا ین ر انا هل اب هنراو هر لخ ات ندروس راځو
 ند را هطوا کو ییایسقاو ین ادیم تاؤ هناخ جا رس ندکحر ز

 ندنفرطر ویس هلکتسا اشا دو ادو یراراب تروعو یب هلشف جافو ۱

 اشاب یفطاو .یتسوشراچ الت اب ییعو میلس ناظاتسو دمع ناطالم إل
 لوپناتسا نکس تودا اروکذ م بدنش نکی ناکنوبق گرو وبق باو

 لاحهنو نوخ ینرکح كناماسو تورث باععا هنو نویز وراز ۱ ۱



 1۳۹ الئاوز ثار ا ندب بجاد یا یرق وا قیقسم
 نوبابه ناض رشت و لوک یتدلوا رود هدا با هززوآ داتعع

 ۱ یاغناو لوو سرق رم هلتط اتو اغآ زار ن نوش تافتلا طحخ و

 | لوفق نادکانعابیطم ها غلابمو رومس هورفون رم بسا هیلآ یوم ||
 | قیاس راك دوادخ ( ناظلس هدب ر ترضح تام ) یدلوا ||
 ۱ تارا ٹی عنان كن نزار رح ناخ دجنا نا طاس ناکم تتح ۱

 ۱ الف رگ ناضمر و ىزا: نا" هداهترس وب ن تدمر ناطلف هدرا |

 1 یراک درک اات ول ازاد ئامښهر هللا موتخلجا مودق نوک ییا ۱
 ۳ ۱ هدنچزاخ یتناج هاو هنبقش نقل و زانو نفکتو لتسغ بو ۱

 نبمز رز یزاوتع هدندتج نو ام اضم ی ]دفن هلو نالوآ نقد

 فظل افمضو اشفو لیام هاش تاریخ اهلا راشع ید
 ۱ :e ا و زار و 13 الا لا ن

Nie 

 ۱ زنا )الع ل هجر ید لب اوشا راز هلا زخات تا ۱
 ۱ ۳۳۲ شیوه رج تست شما( قبرس قارش
 2 نونا قناکدلکهدنا س اتق تفرش تسک هایت 2 هدف رش "دف رخت

 ح الاش ظعاردص هدروکد ع مور 2 هوا ساتان وڈ

 دق رش ةر زن الوا داتشغ ىر وصخ تر خو یار روئذضو ۱

 1 الا هلع تاد وخ وغ اشو تاک کک توراو 2توا
 | ا یو ادا بل نزاوتح > ست یاد هثو کس كارت ذدطحم

 1 e [( نبع كارت )زلب دانا لاو تب یب رامن اتو م
 8 )تتلو دناکرا یا وش یار هل هوز 5 وا هنیلع طلا
 1 ۱ عنلا لع ودا تیمج نىجاد هد ون : اتع یا رتن هر دن

 3 ۱ فو تب هما ميغا تش كلامو زب هاش 3

 قوب نينا دحاودعب ؟ذتناو بارع یاضتعف رب هد دراو

 EISEN برلوا تا !A 1 اخ غا
 و هد و اتفف هب «رعاع یاس واذا ی قول ا هدنع

 ۱ ةدیلاع نوید تانلمزر اع اؤد نارا رب تز او
 نر ران الو ۱ شاتر هو اوبد ماعا یار >او یشانعو اے

 دس ضا نورت مات الو ر دص یخ هارو كس تاعا

N 

7 

e رابرهش 
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 هسازیس هللا ثیرومآءرب هیلا یوم بم بونلو یبلاو یاویساتشاپ |
 زواج ند هسک روو مایتلانرف ینردص "درج فاکش هدفدراو ||
 هلن کاخ ید ( رد دوشم یکی دابا م کا اینو

 اتم یرروضح مظعاردص سفلاب تب ترا یصت لو اید

 یرلع دف ناب شا یزاورب دنلب زابه اشیبالوا ب وراو هلبارانلوا
 هلتعلخ و دون ی را دما نیو كنع انضو هل عو هرابطا هیابږد نالوا

 طاطخ نالواتفو ر 2 1 یدنفایلح .طاطخ توف ( یدابا هرانآ

 ۱ راموطیط یم دجهگ ت ارب یشن نوا كم رش ناجش یدنفا دمج مسار

 تفوو فورعم هليا لاح نسح هيلا یوم: یدلیالجایعاد تب اجاو لما
 | ندا یف رانا ق وج یفپولوا فول ام هلتعاطو تدابع هد هبلاخاا

 ۰ یلق وضوالب بوران بازحاو لئالدو هفب رش فحاصم ددعتم هقشد ۱

 هنا ساو يلاحضعب تیبرق هپ هنوعم ر دل وقنمیکیدغنا ورفربس هتاود

E۱ تم وادم هارو هقب رش "هم اف كم شی رو یدیا راویلاقم ناباش  

 ترهش بیسک لیا طخ تدوج جم افتسا ن.دنلع فر هبکرفاوو ۱

 یاریتلح اسب نوبامه لقو .لواروخ اریم تفایض ) ردرلشعا ||
 | كب ىلع لوا روخاربم نوک دب نوا رو کج ذم رهش, ۲ شاطکتب
 | بوبلوا تفایض.بدنر هنب ران طخ ترس هدونس راب رهش ندنفر ط
 بولیکج بسا نی زمهب نه اش ذچاس ,ماطلا دعیو فیریشف الزيت |

 ؛دزاوه یدنلوا جیرفت هبلایمومریم هب و ڪرو هد هل اتم ۱ ۱

1 
 أ

 س ا

 لر و كلذ ىلع اش تن اتو تفر ا

 لب وحت هجو و ندسجوب رب یدابا نوک هشت یکی

 باستناهچ باستفا ی  هروکذ م یاربسلح اس هرزوا ییوهفع باشا
 دتسشهب نی یړا هناه اش مودف نیاشکلد لحواو یجب يراتعلط

 ید رد یرکب روڪ : مرش (قیرح عوقو ) يدلياربمه
 كنشپ میکح عفاو هد ق ماج هجالا نکیآ هدف شب تعاس یس هک |[

 a شوشم یس ان لاوحا شن آ روهظ ند هنأسخ یکی دلیاتم اقا ۱

 طل هدیکافطنا هم ادهنا فارطاو قرح هناخ اقر عقاو دن را وج |
 EET (نیطسف بحا اوم جارخا ) یدلواقلاخت رضح ۱
 و اینه یرکیملبیم دومی نانو بیام + ۱



 حج حس تتسسج
 ^ و ke یھ 6 “ہی ج >

 ۱ 1 [اوهلدما رب لا رار چ ېدلبا لنت كب ےلع نالا لو
 پور وین رابخا ی هبا یک راپ هن هچخاب میس نالوا رامن ره

 | یدلوار ور بپلارار هلان اه اش اش مورخ روڪڪ ذم لج ڊناپاوا نابعش |

 1 دن کم ففاو پودا ا چچ ام یاب قطصم لیصح هر وم

eیدارا ا نام ي اخرا هنفرط هناتیسآ هخرابکیښنآ  || 
 دیک تینفیلوا هرینش یراهبلوا دمروا برق

 | | بک هد

 7 ۱ زنم وا میام تک
 )| :ناشیتساو جهت یاس بیک لب هلبا تلاکو ره نو ترابص تملخ
 . 8 بودزدتیا دانکن رز هزاو رد کش وکلا داتعم مراکم هاننهش يدابا

 . || بودی زفت هلا دا شمر د یم نیراق دلوا تک یش زاین هات دن الا
 | «دیج دق ههفد چ وا هدشخر یالا هدک دلک لڅ نالوا هاشداب هاکیاج

 1 بد اهن اب تب هن افصا ی ازبم بویلبا مع ,یردوبع اار

 1 ۱ لوزن هنر :ناویدهدنم اما یععر اشاب مافمع قو مال ال اچول لوبصو

 ۱ ۱ .هتفطاع ظن یسهلسج كاتم باب زا هلال یراناتفخ موعو

 || ماش ین هناورنبخ تاهیبنن هرکص ندنوک.جوا یدلوا لومّْسم
 نورفایهاتن ادص ناخ هليا نب زم بسا هک + :یخدو نوب امه طخ

 2 اد یریکسعیضاق بام وز (نرردیص بصنو لزع) یدنلیف | ٭
 . || ترانع ند هتسرزب ی دنفا النه یش یرکبعیضاق لوط ناو یدنفا

 ِ ۱ ییا موز توکی جت وا تامظعلانابعش وبشاو ماتا نیراهیف ع تدم نالوا

 . ]| تیدلا كو هیت رادص لوط ناو یدنفا قطصم هداز یرد هلسیت رادص
 . || .نویاهنوردن ارد تاهبجوتع وقو) دلی مانفرمش باسنکايدنقا | #

 1 ۱ ك یطف هدار اشا دجالک نالوا اغا رادووچ هدروکح دم خم رات

 ٠ ]| با یکلیج هما هبزجاغارادیاکرو هبا قلیش اب یوبق ی دنا |
 ]| .دادفوجكيهرا «داراغاب فسوب بووا يارحاندیابخ برو نا

 | || قوت هلی نلاغارادباکر تن ناف هیاز اپ یلعو رو هه هباقلاغا || °
 ]| هد هدامو ر هليا اغا رن مح یزاب یهش رادح الس .كیپدنفا كل صيف یبلوا 5

 1 نس هر ابن انی ہلا یوم ریم هلبا تد ایضنو روهط یمه غقانمو هبط رام

 || هادو ددهورب رعت ان سل هرعخ و یی + دنا رو4 ندبنطلس برق

 : مراد شم هرکص نت یمارلپ واخ رجا :هرسهچ دز
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 | کا رو هدازاش اب کی ندنرلبخ ا

0 OAS دمو یدلبا نکنیم | 

 كح درو و لکم یکی دلا اشنا ندئلام یدنکكب میهاربا یلیوکت اتسا|

  | ۱یرب ندنراناص روق هطاام هدن روض د ېک ب وقیح هبات رد هلیسېک

 | لک لک زا بفتسا کی دلبا راذکو تشک ها اکشو دبض زکف

  ۱ییدعوقرم هنیفس هرکصندهر ام تعاسیکیارب بوزاوهنززوا هللا ىلع
 هتداافس هن انساو مالتغاو ذخا هلبنامپمو بوط هراب قرفوربا شالا |

 نوبامه زص جارخا)یلیامانا رابرهش هحوت ل اصضسا بوروتک
 نیتعقن ی افعضو نیم رح ای اقف ینوکی لا یکی كفیارش بجر
 كن هداز ود ابغا دیمگنزاو جارخا ن وامه هرص نالوا صصخ نوعا
 ندن >اقربوروع هرادکسایخد هلا یموم تونلوا جارداهنناما انو

 ترضح تافو ) یدلنا زوم ام بوص فطع یم رع ناتنع هرکص
 | فرض یسک جار هم یی د یر کب كفن رشبخروشا (ناطاس هدلاو

  ۱تهازن سقلب تعصعهسا تلود تااترهوختدعمو تئطاس هنادرد

 اما صعب یرات زضح ناطلس هدلاو توسا هیسا نفع م ص

 قبل حور خر بولوا رذکتمیسناکدنزو شبعوفصو رٹ اتم هلبهیدب
 ردتعم كيلم دنع قدص دعقعق ناتسبارس مرعوریاط ندنت سقف

 || لاصخادیج زاب ر مشو لاکاو لاذتشا هنیفکنوربهح ر ما لالا ف یدلوا
  ۱تویلبا علد و قح یافناو عییشت مس ر یارجا كد هيه داعسلا با

 | مارڪ عاشو هو اوراق اشاپ مافسعاقو مالسالا جش

 | یم اج ی اتعرو قر هلوا ناوخ تجر هدنناوج یشقن ترفغمشعف
 | ی هيام ارکرهوحواو تارترز یزاوثم یی هل یتعرد وا هدنس هریظح
 هعبار ی رلترضحاهیلاراشم .رایدلیا باب رالا بر تشغم ةعددو
 تاقوا رتکاو راذکت قوا هللایراب تعاطو تدابعرا منو لبلىكەب هیودع
 نار اذکتم دخ یربغ ندنفدلوا راهتشا تابرت اوت ییدعصاب هرب زتتسدنا

 | "ه روس ر وشب كم هک ره هناردخم نالوا یرا صع تاق دارس

  ۱ردو ص یتبدوا تا وخ "هداسو "هد ونغ ندمتفوا صال_±ا

  ۱ةناشرتیارسلح اسب هاشداب ندکلقنو تخ اب و |
 هدهیماع لنطسا هل سد الم ی وا رضح زور یس ۱

 | مؤ ندنفب دلوا داتعم یراج ارخا دادس یلاسا نالوا
 | روخارمو لاصدا هنلحم یراسا نانلوارک ذ هلنا الاو یالا هدروک ذم ۱

۱ 
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 قاوا اهن قفد من لس الاغ مرویلب نښو صخ مایع
 ناد ب هدوب و لزغو قصراقوهفان هورف عنف ) شد رسک رک
 شو طنوق يلعب يف یرانغا قاجواو مهعجج اب ن ن اود ناکج اوج

 منس هل و دارا یرلیکر وعم ش وطن وق بوییک قص راتو فان

 با یمتس» عبطو معقم هد لود ردص رد هام شب

 هد هام ارم نی ابشاپ دیعس دمج نالوا يدقو ثد اع ما

 هلا یتیم نکع مدع ناالوا هدراک زور فیراصتو نؤلت نالوا
 كب دوعتم نلغواو داد رتساو عزا نویسم رهم ندندب هدبخر رع
 لاک «دنقج ب ونلوا دابا ھتس هرب زج یوکن اتا هل یب مش ایم ۱

 یدلوا ن وصم ند هزخاومو هردا غو | نوور هناهاش مریکا
 لاچ ردض ماقما اغا میهاربا نالوا یم اغا یرچکب لع هاکرد

 ا دب ۳

— 

 خر هعفدولو لابقاو هجوت هباش اب فم قا ردصت لح |

 .نادوپقتزا زو نانسحا ) یدلوا لاشاونآفا بولق نزغاد
 ادوبق هاب ید ةلبا ین ازین بنر( نوب امش یا عود جارخ او اپ رو
 ناول عان هه نالوا نارلمک- ههر اع طناسر بک ايمو
 ندنتکرخلو روطو نابات دادجبسارر ان هدینل اح هیص ان كن ایشاپ
 لضلوا نایعو ها یس زاما فاد ص ورتھ یک هب یل تا ود
 فا عما يكسو ت وعدى اع اب هدنلیاوا بج ریهش وش +
 ,فرصتمو نادویف هبا رد ناکح اک بونلبق ترازو تماخ نیاسلا
 یاو د هلا ںاشم ینوکی یچتوا ل روک ذم رھ .يدنلپم نایاب يک
 هسذا یدوب و نارط اردن نه خر تدشو اععسا نویسم

 رکنا عضو هه کشی اپ هلو هل رز هب رد بکجو هدرتش اب یچ

#۷ 

 ۵ ےل اطاهاک اد ی, et ی هلل دروم 4
۳ ne 

 ند لیاول اف + ERT AA HP شعدردنکی

کی یدننا بولوا ریکیلد ندبیغ عضو ون ادم یو شعدو رب
 ۰ ن

GM e ea و aa LD 
 ب "۳ 3

7 IE 

 | عیب ویو هاب 7 ویج اید وا یدنل وا هاتو دخ

 : (بشاینمصمیبساردص بصنو اوت هاو زد

 دوم یربکت لاک و ین ادم بولواعاو لف سا عج مو

 3 ! | نم رڪوع ور ءوط. نچ ردا کھر SS باا

 : س نالوا یوف امشب (یقاب مال رم تو ) يبلبا
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 هدنلناوا لوالا یداج وشا ( یدنفا مهارا م راص ندش سند

 .مراص یر دار یدنفا توعهب هنر و ل ع كب قطصم ما ل

 رو کم بش( بج اوم جارا )ی دوا لسو یدنفا بهار

 كني رالوقوفو ناوبد بترت هززوا داتعع ینوک, یلاص ید رد یر ۹

 ات لایق هدننقع زود بوللوا ناتسحا ىز ولع ع قو

 ردع نوب اه مخو هنس تاق رشد نالوا ا هلتطاسو

 رمش( قی رح ع وقو ) یدلبا نوزفا بیه انبت رادص راسبتعاو
 شکن شتا ندادن اع رب هدیه توکی رک رکی كروکذم

 هلا تنشق نالوا لص اح هلا لام شزوس یمهج رک نالوا هلام
 هبیغ- ) یدلبا رج هم دقم تب ور هد اندو اقلا هشنا نسفنو یظن
 هنس هنیفس ىر ندنز هنیفس ناص زوو كس هر زج هطلام

 ییکددلک هند اعس ةن اتسا لغ ارب رلکناو ج ارداو لمحت عاتق ضعب

 صرع رب شناب یفکح بویلبا جارختساو هما طم یہا رلکنا
 انا تیفک ه انشا نادونف ندیلانع باب لاخلا قو یلعا هدنس ۱

 یاتس مع یر هنیفسو طیضو سح ین هفیاتطو نادوب بونلوا

 نکیو یدنفا یدبع بالا سئر قالسطا ) یدشلوا طبر هب هن ارت
 ل ویلک هلا هلی ور مدقا نال ون اسم یوم (یدنفا دمحم

 بایهر ندیفن دیق ند رب ینیکیا ی دیا راشفلوا ین هب هس ورو
 اغا نكي وقر دلا رل وا بایماک هلا لوصو هن داعب طناتساو |

 زناهم بلا موم یدلوا تاف اکم راد عراع و تافونوک یکیدلک ةت هن اخ

 تاق ولادت هدنن اخ دچا رود تول 4 ینکی كەنتى ماناغ [ فس وب

 | تدنسالواغا نکی یدیشعا كرت نحو. بقت كل همك زویکیا

 هوفر اچ ءا هر وک ذم لاو دا هدنکخ دلا تارو تابثا تولک

 تو تا مع زارخا هد هيلع تلود هلغلوا هام رس هدنذ ت وای و

 هدکد لک مزال لزع كنادخخك یو كار لب بصاشم طبضو عفانم

 یدیشلواهافلاع هللا مان غوا هاوخانو هاوخ بودیا هوقن تانلک قلعتم
 یکیدلک نا هلن قالطالادعبو التجاو لع تغ خد ا

 رقد بلا وم ۰ یدنلوا ال خا نادنئدب لوز هلا لجا تسد
 کسا ىدا ب وراو دفن و بدنا فلخ نکآ ی

 هم أ

 || هلوبف مدسع هللا تح ندشج ازم تلعو هجوت ههبلا یوم قلادک

 ع



PEE EFT TTT FTزا ندنعن  
 | تیاکتش هعفرتعفر دن نا تمه ناوبذ یو و ی

 | ینرد تیوب یا د خك نوه اتمی هل را یئاصاوداماجلطو

 عمو فازفالا تنام زق ناکتاوخ قافنضب فاع دا
 | تب هدوهسیژ اتع بام ارۇۇ نن اتن نادر( ت داو
 | قاتل هب ان هد جرو قالطا نان دب یتحّور دوغ وش لب ان کیا مع
 ۱ تقفشو چب هلة دننھ یاو ان رد ران رهش - .:یدلنآ

 اس اغلب نو قلا می هراز
 ۱ فا یالا تق -یدلبا ننن ن نافعض هلوقموا
 | لس دم حو لوم نداد ایتس لها تن از یذنفا اض و نالوا
 | یێروک نالوا تاک فرم یدلوا لوضوم هعیفز هاخوا ید
 | فلاضخم کر رنو روطو ن ابتسچان هک نم پیظنم/ ی دبنفا نایت
 | هلبال یع هدلوالا حير ظساوا ءاشب هنقف داوا ناز :یانبطع یار
 یراب همش ف رعصق یو ی یا بب توی بت
 یدل وا بییطت یدنفا ذمسحا ی داعادیئاج یادش هلبا اتکا ۱
 ری( نان زد رح یاش تاوان #

 ۱ نیم لاک نالوا یسادتفک معاد زدم الاح تولوا ند هیلع تلواد
 | لە دلوا ناب اسم اتما هنرازو غال او هتنر كنب هاتف

SAهلآ ترازو زو درز تعلخ نوک نشب  | i 
 ۱ 1 ۱ هیخوت هنف رط كن الس ءاول كلب دعو هر وتو عیق رت یراتتعاو ردق
 | یدنفاذزخ باکلا شرت هلا یدک ۰ هللح هنتر نالوا لعم ىدا

 ۱ | قذنفا وعى رکن لحن و ڪک هاشم دخ تسابرو نط داشل

 ۱ .یدنفا قاجر دمر وهشم هللا ظخ تەو ندنسنافلخ ی وتکمو بیطع
 | وام تعالع) :ی ذلو رو مش هلا تالنج هک دن. جوا |

 1 | دن اس 4 هویفض نکیآ هدنوا تان یتم هک فک مو رطرهش
 ِ | بها لوزن هزپ و جت لرذیک بودباژو مظ شت آب لک لا لیطتتم
 1 ۰ تشنه هب هناکح هس فن اوج "بو دنا مسصت هي هعطق ج وا ماکتهأ

 8 بارطضاو تڪ رجح هن وکرب یتد:هدیک اؤک ایما نال وا هدناعساو |
 . [f یدلوا ی ما هرکص ندیمذغع تار و نهایتا ٍ

ae:رب  

۱۳ 



 | تداوي ضعبو شب ام يدنقا دهجب!لوا هاب سپس 3
 کانن هروفونسبف كندا قطص »عج نان وبراد رفد هیچ |

 1 ناننوافدلوا زجاعو هدنامرد. تلود نت ره ندا حالیش |

 تیم

a 
 .E هیت

 | يزمو نوه عن نقش هدنقح یناادوبق هنیفم ندنشیدلوا ۱
 أ یابزر درو انش خو قیم ناد ی ها هوس هم ی السا

 1 بنصنو یادنفا نطص ءیعلح لوا قش زادرتفدآ ع,) لب دا رو

 یخداهعف دوپ نکیآ تدر ومات اب ست یک )له و اف یمن هی لاوماو |
 AY یدینَملیصح یخ زادرتفد لبا دوبنو j دوق دعوا

 قچاجو عن امسوهورا یھ دیدس دس هنیناوا تفافآ غی ایک

 دمه موس

 ست تی و تم

 بنونلوا لرع نادقل ر اد رف د لوک ییا كرطارفص ونشا |
 هلبا غ غیب لامیس راک ن یبد نالوآ هفانصاو قق درابکبما

 دفن بصتو ین هنسس هرب رج نه هرکص ن دق دن وا فیتخت رادسقمب
 ففاو ه ی مهد رومایدنفا بډ ځا یراډ هینیک ۵ هسا شابا یدناوا

 یابیل وا:بولق یابایح ادنه او قدص رانا زوکں ی هدنت ادو اب

 هدر وک دم مولغاش هنغب دلوا سس ل نسب هدر ۱

 نکیآ ن دینهورک,نارادربب یدلبا سس عیتعلخ,قا زادزنفد شاب ۱

 هدروکذم جات یدنفا نایلس كجنوک نالوا اکدناوخ بتر ليات |

 یریعو قرف  بفصوریکو فوری بواا فاش هب اش | ۱

 لبا تالبج هبساحب شان كب یطصم «دازاشاب یارو لیکو هن اع ءاکرد |

 | تاکی ما بے نالماسو ردقالاو هلا ی اک زاب فرم
 | نییاوب رن اغا میل یشابشواج اقباس تولوا رهش نیما کر للعمش

 0 هدس الو ئز فانصاو ق ونس لنه یدلوا یا یلجت هاج بس

 هاو شاپ لب ت دس هرو دج یافت لکتشع

 ۱ مافی وقم فاصا دب ابق لدغو مالت ینیدلوا نده |

 | هبیاج یرکدیک ب ویک باونا ص وضح هراکو لاجزو كروكر وعو ا[

 | دبابو او نان فی و هنبیرانچهناوا ببات ا بس دن[
 هدروطخاس موفرغ (.هداز ناجع هرق لتقف ( یدنلوا رادصا یاعخا |

 صرڃ لاک ب ول واز ڪڪ رهز یعفا ة2 د اشي نکیآ رام لبضا نعو تو |
O rn pe eas et 

 ی ات

 ار دختر تری تماما حق ید یک هتأود|یبهاون ورخآ واز

 هلاوخو طیلست ةيفا رطای اب وا یکی دلبا ج هتشاب هللا یب عیطوا
 ِ ۳ ندنکی دلا هل ازا نیر ودنک بولا نب رللامن كاتم صو !رققاو

armتو  
 vw میم ۱ جد وی هوا جم بم

 زر
a 
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 هالا مولا ىلع هرکص ندنو یدلوا یه نورم را یهاشدا

 یندرلن ویو تعلخ سالا هنریاسو یراغا خاچ واوا ناکچ اوخ ناتلوب

 ۱ دناسغم زادنا شر نش ورو رونم روم تنن یناثو روصعیو لث

 | یافت رم مکمعو نم وشمر یسانبو شکلد یخرطنهکووف
 فم روت دیو طتسراو یفیدلوا فرش عما ج رو فیط دبعمرپ مظتنم
 یا فرعون هدیا تجاح هن یدیش روخ (.مظن ) ردفیصوو
 | هدنلباقعو هسردم هدنسیلوح روک دم عهاسج ردرظن بابرا "هدنیام
 | لادن هلآ ع افتنارادسکمعن نیت رپ رهو دابو اشنا ثیراعو هنا اک
 قرغزا هنیفس صالخخسارک د ) ر دره اظ یراکدلبا دابهلبا اع دربخیتسینأ
 هلا رایتسپ لاه یزیب لهنیفسس ندیا دش دما هلتراج هب هرهاق رمټ
 | هیلنسوم اب زد جاوماو دنشمراک زور نکیا رولک هداغس ناتسسا را رب
 | رظختمو رو عضو هه اکندب وخ م وغ البل هليا لاح هل بولوا دن |
 | یر وچ هیت نانلوا رک د " یدیشلوا رود تشقاشکتا
 | زکه سیا رلبدتبا یس ردن ره راج المر نالواهدنن ورد بوبروش
 | بوشر هارد رفق هنیفس هاک ان بولوا طبرو طب عام جاوماو طالت
 | نودا بورکخو بیاصم بادرک هد اتقا لخت نالوا هد توردو
 | ناجرواشاب نادومف هدقدلوا مولعم هروما یابیلوا هبضو حاابصلا لج
 | ها رد ید زا دقیلاع ردن صو ر اضجاو رابخا تيفي ڪض هب هب اس
 هبهنیفس صیلخت بولک هت هاخ كناغا ل بلخ ین اق فر شما

 | ففاو هیانرد نغ نکی لاحم یبرفت هل لا دو هنوع امرلیدلیارادنتا
 | نادنخاروسز اتصع نانلوا بقن لعاکح درم نفن جافرب ندراصاوع
 | تولا هیات رد یور لوراور دنن د هنیفشو لزان هیاب رد هلبا زايا
 | هد هنیهدس نورد هلبا یس طبر هنرا وند زادص نحواو هلو او یا
 | كن داح وب و :رلیدلشاب هفلوب نس هقای تماللب ترش کیا ورب ران اتشلوب

 | ن اطلس «اکا لاذ هاش د اب ندتفب دلوا فدانضصم هننوکه عج یعوقو |
 هر وکر م لح اتجنر هنعلح هدرعسو ادا ی راع هدنفن ی ش ععاج دجا

 | تودیانو فا نقوش دز روماع نون ام ن شر لیدرویپایداب كيرا
 | ق نانل و يتو زدو را_ جال ەغ دد کجا: وعاغ راکت |
 | نالوا هدننورد زابدلوا ز امشب یاع د وه ظم هبا جازحا هتالسم واک |

 | نولیند ینیذلف ندلامعتما دعب ابتچفآ ب ةیفسو هدر ایشاو لاوما
 ما

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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 و منو
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 ندنفیدلوا

 یا شش اعم ای و ی وا OF eT e 0تن



 نم کس لرفص ندنشددنلوا هفحالم هظفاحم دادعتسا هداغا نیسح ||

 | يدنلوا لاس را هئبن هظفاح سدق و لاخدا هب ین ارم زتم هرباد توک ||
 | (دعج ةولصیاداو ینابناهج فی رشنو یناشعرون عهاسجلیمکت)

۷" 

 یلسام هزرغ ب ولوا مها یدوجو هدفرطوا كنهسک رب ذوفن بح اصو

 راک دن وادسخ ین وک, ی جن رکس یجرکب تكنمرحم یئ ھنن کیا شهلا

 كن رام خرا ةجو ببیاش ةيلع تبص ناخ دوم ناطلس قیاس
 دوناوا دییشتو انب دیدج عماج یرلفد روبب ع ورش هنداذبو سیمان ||

 ناخ نامع ناطاس یدیا راشمروی مارخ هفدضدعقم ماسعال البفنکنا |

 هنلبمکت هدفدلوا ین كلم یارارب بس هللا تنطاس تب ون یاضتقم|

 ر وقط شفا وبشا هلسبا ذب دوقن فصولا نع دیازو دوهحم فرص
 تي اغ ربح هدییسر اپت ابو جو اتا یلکب ابی تیصم هدنس هنس |

 نعبصخ هو امه تاد هبا ف الضنساو ث راوت تلع بولوا اهتناو
 یاههکل اف زروکحذم مم اج ؛ یدیشملوا صیصتت هلیعا یناقعروتو ||
 هب هن اه اش مدتمو اهمو بن زر هلا كند ق رتسا سرفو كنر اکر |

 ماهلارطاخ بولوا صل اب هناهاخةتمکاخ یدنلبق اس |
 نالوا یسهرغ لوالا می زوشاو کر اک ن وش هیعادهد هناکولم رام |

 مظعاررو .یدشلواررفم ه ولص یادا هدرو کحذم عماج هعچ مون

 فرع ماظع للاوم و رودصو هلبا فعو یواالف مالسالا شو
 باولا یر اغا عاجواو ناکج اوخ ویاسو تلود لاچرو هبا یدحومو

 م ایف ۀدنرب ول رب ېک یت رت ناوبد هدنوباتمه یارس هللا یر هی ابد |
 بق انملا یتس هاش دان هليا یالا بت هرکص ندم اعط لواانت لع لح و ||
 نانزلبسا ماظعء اا قا. هدقدلوا بدات ینا ا |

 سانف اوط ر اتسو دوعف هنبرل هد اس بوراو هعماج هلبا لوز

 شخفرش دوعسلایهاب زاب رهشو دوجو تابثا هدنارارپ ول رپ ا ښکار

 ملستو تب هدزب ورفرسو مطظعت "هدیخدق یس هلجب هدقدلوا دورو
 مالسالا حشو مظعاردصو فرشتن ق وبا لفح هرکصندنوب رلیدلوا
 بو زوب فیطلن هللا روعس هورف یس اغا هد اغلا رادو قنارضح ۱

 هان هبابلوبناتمأو روم« بورە زۆ دم هلې بابو اما یی هو |
 باس رب ذم انظع نبط النب عمو خم اشمو .ابنک | اق هراننوا |

 ترسم

“۹ 

 نماد لقت یس هلج بولب دیک هجارف فوصر رپ همارکیلاومریاسو
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  PITدوغ هوك بسا ناناوار کک ذ .یبا شلوار اظتا

 طاشن لاک ذج هدیلام یاسشن تنه ن اتع لابنطاقو دوروفرش ||
 چاق ربو بوکر هبسا هوهصو بول و نن رب مظعارادض فوتلبق دورسو
 هدننیعمو دقنو كر وک یہا یعوعرغو لوزت هرکص نادح رس هوظخ
 لوطا تان ناسخ یدلبا ل وعام لبان هلا اات طعو علخ یرلتلوا
 | ع لها یندنفا لعام ماع هدازا ىلج ( یدنفا لبعامسا محاسب

  ۱نلوظانا هدمرح طساوا اتش ةنفیذلوا تفط اغ رظن ناناشو تفعمو

 [| لا هناه اش تیانع زارط قیام تفب رز حاج و مزکم هل بس هاب
 یاغتود هر کک قا مدقا ندنوب ( اشات نادوبق تدوع )یدلوا مس

 | ناتیلس غرق ارد نادوبق ندا تعرع ناخن لاما هلبا نوب اه

 ةدنوبام رونضخ و لصاو هت داعس هناا هللا همردقا هعطق جوا اب

 هب اسد یرب ره لا تعلخ سلتران ادوهراسو هللا یوم یاش

 مالسالا جش افنان( هدار یرچ ندش لوا ماما)یدلوآ لبا هتعفرو زع
 كل دفا د ع خاص هدا یر ت نالوا ماعو ضاخ ملسم لاکو لغو

  2رش زارحا كن دسفا التم ناعع یزامو ر تبا مو
 نوامه 7 هدارآ"هتتسلوا ةن اکخ ولم رخ اف ؟راذ لخاد هلا تن

 قوفت هتنا فا اش هع تعدخلوا تماما دوم خر مت 1

 تارا ره شک رخو زاتعالا دنتسن ندنآ لاتعتا ندنردب بودا ۱

 ندش دعاقتع ) ینلوا زارفارمتن هلا غیفز هاج نالوا زا |

 رودص *رهاط هلالس یدنفا نجزاادبع هدازابلزا (اقناس بوبا یضاق |

 لیلع ابنولوا ندامدق هدییفوتلا رها ین ررر د تونبرتوارتل 
 یصتا نؤا كرن ارفص ءاتش هنغب دلار دج و قنال فتجخ هبا مع ||
 یدلنا دعاصت ت ولطع رمق تاق حو دغا ةت هلساضف هرو و ٠

 نبسح شات نخ نازىرى ماظع ئارز تاج وت  (tiیلوطانا ۱
 کمری و ماست هی اس نا م ادعا ییاتیقشا نالوا + هدتلانا | ۱

 ن كاوت وأو  ETEتناوب تالیآ ماها ةع | ۱
 ساوببتو مخو قالا هاب لعرب زو یسبلاو ل وطاا یغاتعینم |

 ١ا اقن انس ل اب٣ مو رضا پاو وا دذغ یجج دتح هل تل

 هلا غ اس ارو نا تنا اشا : ىظ صم ی راض ززو م ادا

 تلف ناخ رف اشا خاراب زو یظفاحتی زوا امناتتس |
 .یدنلبف ل تا س زو قرصتفهلاعرت هاتف ابا یزوا نالوا ۱

 بس سه ےک ا

 هداناو
hh 
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 پولوا ینربصب مچ راد هدر یلبج صرجو یعیبط مط نکیآ مزال
 ب د کو یلیم هب ای راتعس نالوا راکرد یررمم هداسقعو اند

 بضع هدنفحو الا هوب ام هعماس ءار دیک نو قاعتم هغ دو

 رهم ینوکی ی ذوغط نوا كنمرحم نوقط شقلا تولوا اور هناهاش دا ||
 ی زلت رادص تدم ئدنل وامفدهیابقع ب تعهاق ونو عزن دبد تړادص ۰

 نصف لا هلباال تم افو بیچ ءو لکم لا ایم رنک وا شا ۱
 بولوا قفاوم هندوجو یباضعاو قصالم هنشوک اتش فور بیطد ۳

 تدناسفنو صاییاو یلاخ ربغ ندتوعر ور کو توو هفنا ی

 ی دیا هزیذل وک هدیجس هاوخ ربخ دی افرب بواوا ىل اوچا لام 4 س اا

EAنصب ك ردیکو ا ناهد هج الفو دشر قلرط یدیاهس رو  

 مو هلا لج هدن اکرا دنلب ناود نانلوا ببترت ینوک ی لاص یتچوایکی ۱

 ةن رخ نالوا زارمه هناکیابش ةینچک یرابجاوم طسقر كنرماوقو |

 هدا اغا ینوک ت سو ملستءلروم ام هنضبق بوئلواافا ندنوبامه ||
 ردیصردف هلباهینس تافب رشن نالوا دور و سرفرش .بولوا .عاورود ||
 اتم اغا بادی نالوا تان رشت هدننانسر بونلوا مت ماقمالاو |

 اول توپ نیست )یو احا جد زرا

 رطاخ ینا ام Frey ۳ لا ی ییعصت 1
 هر دا "او جدو هلفلواع و هردص مولعء ینیدل ورکر هولج هدو اهاش ۱

 فیص وت م دابر يدپبشلوا یه ابشداپ مود ظتمویهار |

 نالوا میظعب هتیند فص راسو مطظعا ردصو فا يها وط |

 «رک ص ندهفیفخ اچ بور و فیطل هی تافل یوو یر یناک دپ |
 هد هب افم و پو ,یراچ هبلاوق ېک لیاره هیندعم یازجا ناینلوا هیاذا

 ووادننچ ا ت رضح تفتلم نا طب اض راسو نظانو یاب يج وط

 راخقا بیبک هل هرفاو یاباطع یمیکو هر ره از ِتملخ یمیکپ ولوا ||

 داف هنس هار ناس رت تعاس یکیارپ خب انا نودرک ءاشدابو|
 نی عبسا دو رو))یدلباابتعاو فرش یاب هداجن هتبرلبلاع يارو

 يارا پب نی نم ندو بابه فرط هدنرادص علطم( مظءاردص تناجم ||

 | دروکد مرهش ( بجاوم خارخا )یدیاندروما تانک یپاسکا لاو

 | بسا سأررب هبا یدنقا كی لوا روخ ری هدم سم ءان هیغی دلوا هیات |

e 

 هد اکر كنیب رناوا دانیخا هی ردص ا هل رورو ق |



 ۱ ناسا هر اینم( هجرت )یدناو ر با دن دم ات
 ۱ E كلاي فین صر نود هتک پشم ات
 یاکهبفوصابآ !هدهدلوا رب ر رفتی ام مو رب ڑ٤ رڪ رادامن نیوکب

 نام یا ین مادبا پستو او باج | هب یبا هلت
 مد پویا باجقت | نپ تب لالی تنی اطب اخرا ن دهم
 ۱ | تایادرپن تالدب هدعپ .. یدییشع ارتما من روما ت ياتسام ريت
 و ن نسج ادیب یدو اد نالوا اب دادو شال سیم, هقبتجن یار

 هرالبک پا هلی اجر دورب لباوق نطیب ن دنفی دلوا كل ام یا ونو
 ٩ام جاق ربا ديش قافش اهم هلب تل اونو یاصلنا
 اجرو لا د هج اخ اخه ی تاب ندو رک نشر وز یت
 | هاج هل ردږکو بت هوا اجار غطق هلبلوب بولوا لتصاوتم هتیغبرآ |

 هیت تفت عین

۳ 

 انا دایرهش ربع نوای

 | 4 ناخ نامه رود بو ږیآ بلای نمم صخا بک لا یرادمطس عیقز

 7 | چوا ردپ هدجب و, تتسسا فلا تح هتف ل ایفا لاله لد راک

 ۱ هدیکب انا ماعم لپا ر استخر و سوز وب بولوا یوتاب مخ ۳4
 ۱ هکلبو ر کز ور نایامف ناک ل وعم زاب ڪو زافص عجل ٍ

 | اشابا یلع هدار مکح یدیشل وارزاطواو بر قوت ِ

 04 طب ما ملخ کار فا اورد هب غ

1 
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 ۱ فلل اهلنا رک لاا ڪت و و یعطع هزادنص هی ز و نوک

 افا یتش كب هيج ةر و و نبر دق كن هلن یلج تنعل وپ

 ًاعغلا و اقبا اضتفالا یدل یی هداميه.هزروا هسلع تاو د یراځ و

 ۳ |: وغ نامزب ید بیرت ودر اضاب لا دق

 : ۱ پولاوا تبد اهل ءام. کن "هه اعم لبان و تقود زوم ادیلانق»,
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 هدارا مای: هلی ران یدفا دم قبا نیما طم یت دف |

 نالوا. دی یوم ید اقباس (هکم اق ی دف ابا از لع ی ۲
 | سر هععاسق ناب ذه نکی دلبا هعابنا سلم اخو ناتنل ت دخ |

 ترضج نیبا وب ینا دف ینو لززع ) 3 ی دنلوا اطعاو هعب نر ۱

 بس صوت سم بس و حج سست سس سس سس صحت

e: ۳۹  7 تی تا »۹  n 

 ا

 | ادق نالوا قزح هلغلوا شفا نيك مالقا کو قالقا راد
 || ت هبرسک هناخ رهو هلتفرطه:یدنفادجا یداماد ناجا ینوق

 یدنلوا هدافا یزلت:رومامو هشت هنسللایعوم هدنسالب وا مع ونشا

e 

 زا ةنتماقا ١ هد ور نوک ى جندب ءاروک نمزمش تولوا نازو دوزخ

 یاعا( ناییهل اقا نارع) یدنلق ن اشل الب نام خرا دص |
 یر وماما الرو ل عو مانا ها وفا هغضم هلبا شبس رنک ق ارحا هبلیوم

 لوفو نام رفیهاقا هدانننغمو لع هرن عنات:بولوا ماما ها نم معاف

 عاجوا لاخر هلتمخع وب بۆن نالالجا .هلرغل فا یریفکت یا کا

 عناق هب هبنر ندا تناصا هنس هنص> شکهو عقاو هلسلسن هدنن اب 1

 || نظفاحم نیتوخ ی تاچ هلاح رت ( ماظع یارزو تاج و 3 ئدلوا
 یسلاورصم اقباس هبا ادیص تلابآو قاطا هیاتشاپ لیلخت رب زو نالوا|

 ف رضتم جد یل ابا ماش" تونلتع قاقشا یهظع اشا یطصم ریز و

 .هژروا یبعاتم هجو هن ارم ربع صعدو اعنا هیاشات ر دعتسا زرو ی ۲

 و

 لب داسح زاغ كب مهارباربکب رع نالوا یاد ایج وبق ( یراب رش
 هس و درو ل نع ین وکیل نوا كم عو رانتعا قاط هداتتفاا

 یزر د یسادنفکظعا ردص اتقبالن بوناارایتسن هاقب رط ق |
 یدلوا یهاش د اب برق فرش لانو یه اسبم هللا یصتافا نیسح |

 تدکواشئرا كهلا راشم ( اشا , ىلع مظعاردص مادعاو لزع |
 هغو اقا هنو باشه عم انس یس هدیهوکت زاوطا صعب باد هی ارس
 | كنم عر و کم لابس بوبخ اب تفو هنب وفم ےک ینات مآ لغو

 | هدنش ارا وبقو عز ندندب ن وامه ر هم و و

 یرادجاات حط تآ نم هدن زوره تعاس یا  یدنلوااشفاو هعاضا |
 ثمالمو زاتسکنا زاسکن تم رانلوا بیش هب هب دامیون و ثمادن ةا كن
 ناسسنالا رعب ا زف .هلعفن تنکحرمال نلت ال ( مظن ) یدلوا ۱
 یددنقا .دیعس دمحم ناشاوبیاع ردصیادنفک هدزوک ذءموب لع نم |
 عب دو ة اه کسفاد ن یناسهرهغ ها ونک نه اه اتش رورطح | ۱

 | هبصانم ناب زا هدنراعوجار هبیأع پاب و عبفرت یردو ةلترادص هورفو



Tt 
 |: سم

 هدفا ورب رفن ا یا یاو یا اسیللازوب ع روبرت ندناو
 تعاسیسهح را ؟زا زا یضکبایم رکب كنا یذ( یلکقلرح عوفو)یدلبا ۱

 | هلاوخ شنا تدهناخرب هدنساذحوف روع هدننرقاش اینجا وخ نکیآ هدتلا

 وتو وام باقی دوبت ویا زور و دوهظشک4ُا ابر |
 ب ارس هداز نسحو یت راسو نیعلد هنسومف هغاب ندفزطرب بولوا |

 _ |[ یسوف اشا ندفرطرب و :ییعاجیلدیمرکل شی" توشا ندنراود هعلقو

 . |هناحررهم نتا: ناوبدو یسوقراد فدو یس هناخ ر اکر لیزردو
 ین اخراج هعوجت ندنسوش راچ اشاب دوڅ ندفرطرو ې هناخ تفدو
 نازوس كد هنسیلاوح هعنچ قوص نس وشراچ هیفوصایا ندفنطرب و
 بات نی یرللوا روم ام هنس افطا ها دادنما تعا یلا زوتواو
 هادا لاخ هل هلا تان رالا تر فطل بام بایضتا ب وديا ناوتو
 هرا-ثلوا ی ولقلا ب رطضم هل ارس ف وخو لئاز یسظع هیلب وا

 بابا نانلوا صیلخت ندق ارحا یدلوا لص اح نوکسو تنی ابط
 سان ی افعض هل لق هزب ندرب نوع ةنلوا هظفاحم هلتسح ناکم ||
 رنج قوصو هدهاشم نیفنلاب نامز هاشداب یفن دلوا لاسح ی

ORE E.ایفا لش هنس هحاس یسهحعاباغا  
 ئاق هلا یساهتنا ی فطاو اد کک و یاب هلبرالوا.هداد تصخر
 اتشاپ زایذلوا اعد باز زادنا رب هیصس ن وجعا یه اتشنهش تلود
 یضاصتخا لنحمزب نوا دابع روما تیور كد هیجتاوا اسب یسوبق
 هرز هن الخ اس یزات رضح نالا هی ناظاس انا ب واک م رال
 قلوا سوو اشنا یاب ارس نالوا هاب ال هغردق ءاش هت راغدلوا

 "دملقعا ردنص روکذ م یارس هدنن التخا تصخرو ناذیتسا هرزوا
 شلاودیامو نتسو منت هنسمهافو ) یدنلیف ناوپد لو ناکم || مع

 انس هاو هسوغام هلا لاصفنا ندیمظع ترادص (قبسا ردص وفع
 یهاش داب وقع هدنتخاش اب : لع هداز مک نانلوا لاشرا یتنلا قنرطب
 تب نداق دلو رادک تانهز با قالسطا ۵ ند هسوغامورکراک

 هل ما نرش مای و و بر ان یوصق لبان هلبا هرهافیصمتموکح ۱
 نالوا قزح( هنا ضعبت عورش)یدلوا تهاذهنفر طك: تل اغ لعوا #۷

 توا انآددحم هادئ مل وا ادا ندنهرط یربم قزاصم یسویفاشاب |

 || تالون هتمدخ وی دنا کی: الوا یییفا هر انس ر ءاتدنکیدشا |

 اننا كتدتنفا ةللادع قیاس مالئسالا ناک هدنعماح لچا
 )تست مس ےک

 رادزفد

 a یا ی وا ۳۳, را
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 تاغ هدیسز یرابدام ران دانا لاغشا هندیف مارکا ۱ 1 هو |

 شحاس اره ندنوکح اقرب رلبدلیا تدوع سکره و > ۱

 كن هجحمروط اربما فاو هدنراک هل رک رون رک لا فقل اس هد هف اسم 3

 ER نویلق هدنیسر هه رډکج هعطق یبا را ۱

 هب هب رد ربو باک را هراوطتهو حارخا هلح اس نالوا هاو هک, دلبا |

 ی رانوب بونلوا هدهاشم نویلقردف شب یمرکیو اش امت یتس هن ارت
 ؛زهرکصع بوفیخ فطر ح ندناو هغطلاب رغ هدنکد با لاوس وید ن سرای
 دعیارس كنهجم روط اربع یمادرف "راشعااعا یاوچ زردیااب رد نف مع |

 مدا بولوا د انا هعابرب هینشحو دان هدلجم عفت مرمر بوزاو ||
 قب اطم هلوصا هللا با تمنضو  هیقسف ر دیا دوعص هیاوه ر دو یلب |
 هلدروا هفثب ندنرمس یلضوح ددهتورزاسرونلاجدوخ دوخ |

 لاثم هراوف "ندنزارغاو یب رلم یهو قباست هدننزوبص كا تفرکو
 دبب عن انص هقشب ندنو دو هده اشم نیلا یار ینیدفبب وم

 هدلح راسو هد هحلف شالوا هد اعا هنغانوم نالوا هدرهش بوزسوک ر

 یراب ارس لارقو قیقص تاقا تاؤلوا ندچ وطو دوویراپ وو دف ۳

Nلک یکی دابا ت و كن هم روط اريا طة  

 ببسو نچ یک یاران اوط بوئلوا قیوزتو نهی زت ها ضمک ې :راراوند

 ت اش ورغم اضف هدن ر هناخو شلباب یوتسو زود ئ راع ندزافو
 هد هلمکسا یری آ ی جد هنر اتساو ةو « دن رز وا ) هتمکسا بویلوا

 ملا كنل وخد هغر وبا یوم ریلی دوم ||
 ی اوج نویامه ةما ند هج روط ارعا با یالا یظع هنب ینوک یصشپ أ

 هتاف هی اتسا بول همانناوج دچک شهرک نوکنوا بولا

 ندناو لبصاو هدودح سارن وکی کب (قرق ېدلپا تم رع ورغوط|

 هوبک ند ردنب یدلوا لخ اد هلوبناتسا هدن وکی رکی ند ردن و ورد |

 | نکیا ت تی خاو مرک ی تا

 یم اد رفراب دلوا باوخ تحاز زاابس راک + دا هبهگو ا بولک |

۱ 
 سس

 || راذک تعان یکیزنو راوس عابر سوا دهن یکیدو ی يادن رو | ۱

 ِ شفنمیر اک ھل فار ظا كنب رل راوندو وبن قل هر

سرپ ناسکم زب یروشوعس ندناو تعانس نوا زوب یسهعلق ۱
 ۱ تعا



ts 

 بولوا نامرواو قاطب ۍږپلصا نع كغروبزپ , یدلبا تدوع
 ندنکیدلیا نانرج بک رهنرب هدنمان هوت برق هی هنوط ندننورد
 بولی ردربق نامروا  یدلیا میعصن یتساب رهشرب بولکب لارق

 هننیف رط كل رهن هزکص ندق دشاوا ديش هلا میر یخدراهاتطب ۱

 | هاو هلارق بوپابناسرت كچ و رب هدنرانک كرن بودیا یراونم
 بولوا بصنم هقطل ابر روکذم رهن . رایدلوا ردیا اشنا راقباق
 | ماناو زالوا یلاخ نددش دمآ یایفس كل رلتلود ناشلوب رو اب
 | دوجاضمب و هلبا قباق بولوا عن ام هرسج من ترڪ هد اتش

 بواب سج ها زابنوط هدښبص مابا پولیهگ نسفباق مبا يپس
 | نادنم هرج ف راصمو لسیهست ین اصم كن دنورو دش
 | لیصحت مس هجا ترد ند هنعو هجا یکیا ند ءداپ نوک قلوا

 | ردق نوک لا یرایچلبا هیلع تلود,هرادن امهم بلا یومریغس رول وا |
 | ناتا ید مزب بولوا مولعم یرلک دلک هديا تماما دلج وب
 || عاما هبذجم روط اربما یزمک دید یدلولصاو «راهجردوا |
 | نو دك جاقرب بودبا عاسلاو هدافا مالک رانوسغا هات | یدنفا یسلیا بویم روک یز هربسم كغر ویزنپ زونه یدلواو
 هدسنارمس لارق نوجا كاسا هلو اقم هلیارخا امه دسحا قز هیلوا فقاو رایغاو نشل وب هلق وشعع یش اد هليا هرکمتم تابه هزکص
 یهبلا ىع وم ریفس هنس هج زاب باقنلا هل بل یزاکدلیا ع اخ ا
 هش روط اربغا بوراو هروبزم لڅ هبلا یوم یدناراشعا توعد
 یرلفدلوا طاتخم ناوسنو لاجر بولوا عج لود نامو الکو و
 هرز وا ی وهف لیلا ی صقرب بذلاو مهناسوهی نیابلا . هدلاج
 :لوصا ید یر هدنراص بول شاب هصقر هوج ولا هروئتبیم
 هدتلاراواراشمروک یکیدریو زاها هتماق هلبا زان كبو صقر هچ رب ارب ید چت روط اریعاو زایدرع اچ بول اچ هرزوا یر هموم
 نسب راد هلووو بافت عفر بولک هتنای كسنيچتیا هجروط ار
 یزع هطوا یدنفا یعابا هدنبقع باب و تشحو عفد هلبا وکتفک |
 نانلوارک د د هبلایومو باطح هنیرلمدا وید نودا اش اعا
 ضع هرکص ندک دنبارس نهاکباوخ كندر وطاریعاو یراهطوا

 س

 س ج

 ن وج

 ۱ ۱ هللا لغ وط اضعب و هکنت اضعب نح وطسو ابی هناخ رظان هرهن
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 ۱ رپ ةر ورب TET OFT TT وبا

EW, *كزوک ذعرهش رونلوا لاصباو لتقن بار  
 كلارف مانو زا ین وک ی وا و مادفا:كب رح ید :نداجت وہ نوک ی

 قالا یتادزف تودنا ماعر فّطع هس 4 رو رسانه نالوایس شما

  یوطنهتالیکو ابو" هلا یوم یوطنه كلازف تونلوا بر

 رال اج ریاشنو ليكو یعلیا هنعابتا نو رب و ن وز دناو هنس ادفک ||
 زلبسا نی رم هلبا یک رف تخر هننژرا دووح ر ذو نکس نواویراوطنه
 | هل راتسد یناملارشو كرو کس ناکرا ده یوم بولب دونک |
 | کیا .یدلبا تعاّرع ورغ وط هات ارت لارف بولا نست وعد لارق
 شیت «دنتع نع هل حرب تالارقو رازادق وچ ی هرادغ مس هدتفرظ
 | هرهش رهنو لوصو هغ زوبرتب هلبا راک دن ورامدا نالوا ناود هدنسبو
 حاصلا لع یذلنالوژت هغانوف یرالک دلبا رضاح هدنس هصکه توا

 | ندنش اط كن بوژاو هتسغانوف تالیکو شان هليا مدا ن الك هتوعد ||

 | زاسفتسا اعاق هدلحم یجب دلوا یخد لیکو شابو لاتبقتسا یتاکیس ||
 | ادا ان بادا لایک ونکم مظعا ردنص ها یمومریفس بوذبا لاح
 اوج ادو طرش هدنم اد خ یک قی رطو یمسو هوقو یاعحواا

 | هرزوا قباسلاونم بوزاو یخد هلع یک دلیا نکن تالبکو یصکیاو
 | راک هل وطنه هرکص ندق دنلق تالاوم را هظا ندنیفرطو تاق الم

 هرکی كج ر رهش . یدلبا راذک هبوش راقو رآوس هن اق بولک هرن
 سن2 وعد ك هم روط اما نوجا ییلس نونا هاا نوک رکا ||

 ۱ یه یسادفف یتوبامه 1 همایو مظنتیبالایخد هلا یوم رفت توالک

 تند روط ارا هللا شب روبویشم چ طس وتو سوز هتسها بو دنا مظعت

 | اولا هرکص ند هفیفخ ٌهسلج هدنس هطوا قاسم بولک هام

 || دقت رم لتر هبات هس دم زوط اریعا یورک ورچگا هلی یس هباوید
 هدزوا ماحد زا هدنراتسیو نیس یاو نو لاجر نانیعتمو مالو

 عقر هال اب توبا مانو عضو هنتسسور یشاب لا غاض پولوا |
 قطصم ن نامع ناطلس واتمظع ولنک وش هدودراو هنبرف كلردیا

 هس هګ روط ارتا هیسور ولتنغر وا مح كت زاترضح ناتخاا

 ی دلوا ماست ولد ردیرا هناتسود همان لماش یان وامه سولج
 ۱ یدللامظعن هوي امه هما نا عضو هی ر زوار, رستابیدنالوا هدرا

 ا هګروطارعاو تفراقمو تعص هل س هطساو ناسجرت هفیفد یکی
 ج
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 : rp نو ران ردق نوک نواو ار

 | ما كيرحت ورغوط هنس هعلق هو هر أجا تاب وکيم راسو وطنه
 | يفبنج بودبا لوزن هي اخر بسام ل وصولا یدل همروپزمةعلقو

 باقم ه هښبرګ رب كنوی, یا فای صوصختو توعد یہلا یوم ۱

 دز  NAAاا  EAاست و  AT FSGS OOO TEیوم ۶ ۷
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 | هدقدراو هنس هاو پلو یاب وص يرو نیس اا
 .هدنیس ادا ارضالا يداچ ریا شس هوا حصنپ ها سره

 || نالوا ییسحم كنسشاب كی ارق نوکیا كنک ج ند هویک
 | هم ی دبی و تصنیر هم دوف روفسمو, .مالاو لوزن هب هجولزوق
 ۱ ان ا ميدل وارتعم هد تب یوق بودا مایپ لاسراوبد منج هراو د دن رات راز
 ۱ قاق دراو _یدلوا بولی ردنوک رخ ىف اوم هل وبسم

 فو یوا كموفرمرهش یدلوآ دیع هع یدک ۰ هرکبص ند ص

 ن ٍدنغیدلوا ترا جت لح مروکدم هصق بولکح هلع هصق هن

 ]| تو, شاخ هایی قارحا امدقم "بو دا .ê ها یسةمنطمور

 1 هاب هدندوعو ناباغ PAE هبارخو ناروس ناکدو

 ماب درب هنب ارس لارف خوب هدج راخ شیوا ناد ابا و رومتع

 رصوصخم هل ارد هدرلزب تعا ینبتلامشبو , هار مرج یس ادرف
 مان هغوط یتوک نوا لروکحذم رهش كر هل ءاکم ار توپ

 .نوعل اه رج الامد هروک دم هيض .یدلبا کن وراب عضو ءره
 ۱ ۱ نازلوا ؟دشعا زرد رچ هلا امتیوق بولر وړا اکببد

 ۱ ۱ كربلا ن دعدق هدنوک لاو تمافآ بآنط لف جد ن دلح

 ۱ .ب ویا تحار لحجر يابقلا مني هش وقسم ۍرلڪ دتا تاقا

 ۱ ,بولوا دراو لت ییدلوا لزان نوڪ ارجا یدم|سوخ سر یطب ان اضأ

 4 :توع د یهیلا:یموم ریغس هدو کج هدیکوپ تمرج لبا تطو هووق
 هج هداس یراب بویلوا نکمیعاف دن هل تراکش ند هدعم موس پیدا
 یوو ئاچ بو داور هنس لح هنر وصوو اپ وب كدبا فرش

 ۱ ندر شوب یدلپا اجرا هیات اس ف دوع نا هرکس نوت

 . || یی دموقیم مدل .بول وا لصاو مس, «.هعلق داغونو لبجار يخد
 1 ۱ نو تو با دی یوم ها داف ارنا

- 

 "كجرب



 E TE و احا

 هد كنا وا ها ید اخ هلو اره ظ دن وامه مط ڪفر خو اش لبو
 هاش طق هب اغ یآ سو تکرح لافالاو دلو دلت ناش هکش 9

 تلود ن نکردم تز یس هک یاو اكروڪڪ ڌم 3 زابل تگ شورف شورفاا

 | اتو رودضو مالشالا چ وارده کم ورد ۱

 | نتسا بورا هنوب یارسولفجواو و تاۋ لاخرو مالغا یا

 | تافضین ورک هاشداب و وارخا یهدهاعممتترو مث نیناهاک
 تس یاتناتع رک ندفدزونب ها ةدنعاحدجا نتا ٠

 یر یت ان راشی ا یا 0 |
 نارندم مع لاو یربخییدلوا ا یونس مزاط فان ا , جت ربزو

 داوا صق ن دنکیدوو ترهت هللا نام نمک ةلارامو تود ۱

 هزار زمیکح لار اشم یدل وا لا تشاهد تک رخو 3ف رایشابيتوتق ۱

 بودن رامظاهدناود باتو نم را ددتشن ن دنشلادظ شاب .یا ۱

 زا باتو حودع هلبادوخو اتش دلو یتبدراو هدنلاح قزاز |
 ٠ "وا رفعس یدنشلوا حودعمو موم دم ریغ شان هلن گنا خباهوو| 5

 | نالصا رفق كد اسو راتنادیقراف رکی ااا ی دتنیژوا | ۱ ۱

 یی یس واننا یزازو ھن دخاصلأدعت بوبلا را غروب نالا ۳

 ها6 نیش دین هدرال ا نالوا ی یا فصو قرذ ۱
 رانا كسبشعاو نیع اتا الاخو روش دلا روصو |

 ۲ ترانتسزا اقا ده ن ورد تذوع ] هات ا وظنما
 ات الاخير يترا -شقلادی ی ومیدا ا شرب , رفت هصالخو ۱

1 
1 

 ok رکتص ندنزکز زر او ٽڪ رخ اند هاتسا هدد س و |

 ید "يلازم تری اتو رم هات ن بو وضو ۱

 "راز هل قالاو لاسنرا قاتلا لعال ساف
 انزال ایدان ر نامه نا مور یو ۱

 ۱ بود ی یا 2ا ولو تایم دزد نوک ین دیا
 | لاو دوی وبا یوم یدیسشعا ؟ناور هنر وماما نۇ |
 ۱ باوک فر طوس راق ندب اج رس نالوا لقا دت هک هناتبتو |

 یدلوآ زا هتل ها طت هل امن نالوا دراوآ نفر طفل |
1 

1 

 ا وتلبضاونالوا" یدودح فسخ نیم و قسح یاد |
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 هاو فد نف كنبدتفا نفط نخ بولوا بلستم ن دنا رد
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 EE تحوم قرشعو هلماغف نسح هللا فانکخاو فارطاو یراهم

 رار چشمک دیلاکسو رادرتفد یخد هعفد وب تولوا یعفر کوک

 هنر قج هوا مزال ةرابدراطع هیلا یوم یاهوتم  یدلوارابت لاڪ

 "افگنرهش لب اشناورعش طس وشو طخ تدوج بو دبا تال اکل بضخ
 E ی دا داتشا نکا قم هدزوربتن تد و یذا

 یک اه ون وب تصخر هنعن هیافص مارا نوک ج وا

 اتشاپ یلعییقوت بصنو مظعارذص لّرع)یدلوا زوربس هکی دمش
 یتش یح تولوا متظعا ردص هدننروصمسقلا هل هبلا را شمرب زو

 یکیذلبا هّباطم بز هقطان مالڪ یدلوا عقاو هلسح نوک
 نآتفط ةف داد ينحل ءاعسا نالوا نع ويلا درو ردر وهشف

 ا مو ىلا نوا كن هدعقلا یذ بودبا تراذص نوگزوقط
 موب یدنلوا لاسراهنس هرب رج زقاس بولوآ دنسلانع طقاش
 ىن هل ترازو * دتر موسلاو رانش زارحتس اقناس" هدروگکذم

 نهه هثدناعادب بوتلوا راضحا هن وب مه نوردنا اشاب یل نالوا

 یدتلوا اکا یربکت لاکو "هورف ةتفافخسا سودو اطعا نواه
 یصش رهو سان لا یراتعلخ مومع هبصاتم باب زا بولک هیوبق

 نشز لزع)ی دلی شانتا دن زا و تسد هروکحهنس بنر
 ندا دما لماک قیام ی رقد بضنو یدئفا قیدتعناکلا
 تو وا ند رع یاهدق یدنفا یدبع نالوا ب اتکلاشئز
 داف دخ یتیبدلوا زومامو ناتحا شکنهاد نالطالتخا ها قلخ

 نصوصنم اب وکینالک تولوا باس هش هلتشوشخ ید

 لا تابا تولوا مدار ضوصخ هتسضفش نامه یزوطو
 نات سابر لا فوم یدنفا شالا ةف اورينت یرشم كرا ردض

 لما باس راد رقد تودیا رب ذکمو :لاسرا هنس هر رج وع“ رو لزع

 تیاولاق شعنلاک له هدنسواو رهاظیاد قاضسا هدیدنفادّخخا

 شر هان "رمز وک یجندب نوا كموقحرهش دل_ةلوا رقان
 لار ام( اطا مشت هدافسلازاذیاغآ لزع) یدنلبق سبجرب ةتلو دتالفو
 | يکيدلبا رشات زاتاچظا هرورمْلاب* دنتم دخ یاداو رد و تورا

 هزصمو لزرع دزو کن هش هلغلوا رم انفع اب رهش مولع

 |یدتوا ز ریقوق هی و ماقمزا اغا دمحا راد هرو رییتف
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 هر کا برابره * هحاس ضرعتبق نارک ةشمقاو تیزر, بانی ر اف رب

 هبلاراشمر دص هل اروم ب یئر ور ًابتعارظن نا :اشیسایاده بو دی!تنیط

 لخاد هدوعد ید یدنفا مالیسالا ز جی ربع ندنغىەدلۆا رافال

 هتفایص تابت كيادنهک یدل وا لان هنافتلا هبا روم وف ىخدلواو||

 سیال هدنروضح یساعاهداعسلارادو روکشم یمدخندکیدرو مان

 نازوس هدقب رح ضعب (نایگباتوا دهم رمعت) یدلوا روم هورف
 راب رهش ندا مان رايات وا نالوا ناباغ ینیدلوا دمع ن دنس هرانهو

 یسانبمءاجهد روک دءلحل اف وقوهبهبضق«دقدلوانارذک ناوتردنکسا

 هللا لالصاو ارنشا هناخ ج اقرب ندنفایطا یدبا رلشعا نامش

 ترشابم هب اش هلبا ناناشو هلمع یر ابتسد بونلواعیسوت یسهحاس

 مامو لا | هدنقرظ هام ترد یرالریاسو نوبامه لذحمو مادقاو
 اتعأ هنفافوا ماظنو اب ندهلعرط ید یس هرانم یربسع ندهید وا

 لاوش (یراب یهش هبتعب هجم یعلبا یاسخرو ناوید بیرت )یدنلوا

  ندنفرط چو .اوبد ببئرت نوک یلاص ی دب رکی كمرک لا
 باب بولوا نارود هاش دان ةتع یاسخریجلیا نالوا دراو اددس ما

 یکیدلک « ه رکص ,ندهلسل یس همان و تلخ سبيلت «دنهاکس هداعسلا

 هللا دبع یشاب ی هبخ (نایسج هپج رس توف ) یدایا تدوع هل 7

 وشا ندنعدلوا را < و لبلع ورب ندیدم رب و رامحاونیش ا

 یایشاب یب هبج بولوا راقلا راد عراع نوک یش تنهدعقلا ید ۱

 تولوآهلسلس دنر اض واو تافاکم هب هدار اغا یردق ادنها ساب هليا

 شفلا ( هبلع تاهبجوت ) یدنلوا تام دخ نیست هقافضسا بابر) |
 م اشلا قشمد تموکح هلیطرش كا طبض ن دنسب هزغ یر زو قط ز|
 یسبضعب كههرود لاومو ماڪ داش یدنفاهلبادبع دار هرمح هلی ۱

 ۱ یاعردص یادضک لرع)یدلوا ما یاس “هب دبد ها بصنم لین خد

 ندبه هراغا دی نکي نالوا یسادخفک ظعاردصورپ ندهربسپ ب تعز

 ندفصا "هرباد نوڪ ی دب كنەدەقلایذ هامو دانیسا ر وصف

 دمج نالوا دنمجرا هلبا دنن ماقموا هعفد یکیا بوذوا .دامبا ۱

 رادرفد توف )ی دنل وا داعصا ه ده یلادضکا هلاب یدنفا دیعس

 | لوا قش زادزفد ( یدنفا یطصم یب يلح بصنو ی.دنفا تهب ۱

 هاو ترططص» نوکحاقرب هلا ضمهضرا ۶ یدینا نهب نالوا

 یوررهوج هل تادللا مداه تسد نوڪ ی درد نوا كموقرم

 هه



 | دینصانمز اس هکب رکب وبا هداز ی ب سکت اخ ران هبیدنفاقازلادبع |
 هاش داب ی اناطع خد یراپضع) تونل وا هح ون هن راحتی ید

 ]نخ غار ییقکب لاعهاکرد , میلی لامع ثیهافر بس با لاوف ارد
 ۱ .هباغاقداص دمح ینااخاهابسو اشا قلیان یهنقنو ثالاگریمو |

 | لغ ڪايا ی وطو باغ للخ هداز نی ریشیماغا رادیملسو

 ||: اهبخج ون ماغى ارزو «دروکذ هموب یدنلوا جوت هبغادج جاا

 | هخو ر هنب واوا هلاحرو با » یبا خور بولوغ وذو ید

 : ان دهملار اشم هیاشاپ دج ارب ر رو 2 شاپ ناعغنال وا فرضمقلهپ وأ

 |[ یغاصس نکساو . ةياشاع نیر نولس هلاخرتو هبناب " نالوالف
 لباس تونلوا هب ؤت هباشاب یظضمر زو ییلطفاجت دارغاب هلفالأ

 | هبا هو زج تافرصن مارک ناریفرنمو ماظف یاررو ضان
 انا روک ی اغا تای دا اقباو, هبجنو نی راف رضقم
 :یناغایرهمن دام بو رب نوک یمن نوا :تلاوش نأع ردص)
 ,هلنایلخوبف هدروکدم مون بونلوا ثوعد دامن لئصاردص ندنفرط

 | ناف ناس رپ رضو :ناکدنزاب عياننص یدیشآ راو هنسوف اغا
 | باسو ببارپ شن نم ندنفرط هلا نوف یا غاعطلا دعب و مانتخا

 نت رفهل قق .بونلب ماقمالاوردض هاکرطنن طورخم ایاده
 تفایض)یدنلوانم ان بص لا ةهج نمیلاینومیااهللاروع توربو "

 ی وکی جن نکس نوا ل ز وک ذمرهش ( مشحجج م هاشدابب مظعاردض
 ۱ .تفاض مزاول هدا نفح نف لح مان دابا دس ندنفرط منع ردص

 نوطالف ردض ثوغد تفص ی ورځ زا رهش بولی هدامآ

 تنج نع : یانمن هن ون -: ی دابا دعس نک هلباتباجا هن
 ۱ نابنلوا, هدازا یراضخا ندن رظعب وا هداستپ امدعم راب ودون

 | ىدا رلشل وا نامرف و جا نظم هلي رلطب اض نازادنا كفا
 یطییک د تونا نوشزوف هناشن هللارخاتو خدعن هب رشناغز

 ۱ :سیصتو هصح رک دقنییسهلجج ید زا زلندل وا ببصء یک و

 "نوکان وک .توص داران او تص خر ها هدی زاتس_ هدعب رلن دلوأ

 ]| .یخدرلریکیشکو زابهدن یریغ _ندن یک هرب و ترو هخبو ولا
 | ریلی قلا تشانباو خیزف وياه عبطو ارخ | نیل هی غا |

 || هعطاو نوکانو ڪڪ *نیاه نوچ ن وپ بھ یف نیفن هدرنصع لییق
 ۱ نکات اید ر ڈر کا طیب و بم" تدباییفک



EEقایش اشواحو انقپا هب یدنقا ی دبع حالا تساب ر  

 شکر دا د یار لبیک و هکب فک اع كلب اغب رشنو |

 4 E تع#: یل رادزتفد لوا قش یدنلوا اباه یدتفا لعی اک

 نو اا ىاک زانو ا هب ی دنفا کب وا یت دحو یردارب |

۱ ۷ 

 هنسهن اخاشاپ یطصم یراق عقاو هدهن اکی ندهعشچرف او تبار
 هزکص ندنعاسیلانوا بواوا یهتنم هن رف ماج هبرادزد ف یطرب و

 | هدنرلتنکرحو روط ساننکا (فیاورج تاعوقو)یدلوا طنم هلبا قحلضف
 ۱ توغرمان راک رانتخا هدننعص بولطم كرادن ندنرلفدلوا سانش اندخ

 نهتلوعبل الا نهشن ر ز.ندنالف رهشع هلال وقع تناصنو یراکدانآ

 ناولا ی هقاب كوت و لاش: :یسەفانط ناو نالوا ر ام ريغ ندنیهت

 مارح هرظن رون ییاوه لهاو مارخ هدقاوساو ق افز هل هجارف
 ریسک یل ورق سار ندارزودعب اف هلغل وا نقض یرلکدلبا

 بار هحارف م دقراکس جایتحالا یدل سد ناوسن بویفللوف هیشاغو
 تاستعو سا ز رس رهظم یرلذیلوا هنتم تو رک هوجولا ةروتسم

 بصانم تاهیجوت ) یدنلوا بارشاوهینت هتالح هنا یزافجهلوا
 اس هرزوا تنطلس نیربدتداع ( ماظع یاززوو مارک لاجر
 هیاغادمح نی ینلادخنک یمظع ترادص بولواعفاو تاهبجون هدلاوش

 ۱ دو هکب نج زا دع نل هدنراد ندنرلبشاب یب وبق لاع هاکرد

 ]| كلبح هرکدت كج وکو هبیدنفا نامعن كليج هرکذ ن هلو بوذوا
 هب ی دنف دما هنج كلی وتکمو هب یدنفا دمح دیس ین وع

 اما فدو هي ی دنفا حل اص كيتو هب ی دفا دجا كن ان قشو

 دیعس دمح تالیج هبساحم شاب و افبا هثب رلفر تم: لوا دم انزورو
 دمح جالا خار هناسرت و اقبا هپ راو مجطمو رهش تن اما هب یدنفا

 یکنایج هلاقمولنا  هبیدنفا دمح یل ناخ وط لوطان او هپ یدنفا
 هی ی دنفایع 5 اک ءانس هب یدنفا شم یاک عکب هب یدنفا هدازیسوم

 ئاھ دمحم هیرح  هکب نانچس هداز اشاپ کی ین انک زاد
 هیلام هی ی دنفادمحم همقیچ ندنفلادنفک هی نخ تاف وقم هبیدنقا
 همانزو ز كوك هبیدنفا هللادبع یت راظن هن اخ وط هب یدنفادو

 غا ردص یکایخ هلباقم هدایپ هب ی دنفا هللادبع ی دما اتهاس

 هب یذنفا دوعسلا وا قناس یرانسد مس فاقوا كح وک کب ناعلس
 ]| هداز سمر یمن اخت و راب لوت انشا هب ی دنفا دج ای اک ف رصم

۹ ۹ 
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 | دیار ةداز نح بوق ءدابز یراشعاورذف هلآ تصنمرب ||
 1 "آرام ( نرد بضلو لزع) ید هداماو شرق ههلاراشم ۱

 ام سد ّ؟

 ۳33 و ما ایراد فر ت ر ىا قفس تر :

 (TE زور لر ةا ىراذخ اناا تاتا نک ETT ن
 ۱ همتا لا تبدو تولوازورفا بام تو

 | الار ی ۳ ۲ اخ ندا نوعا ؛زادآ قس هراد و هدازآ" یا

 ۱ | یتنقا بت نالوا هد لإ یارک لبا مقر ۳

 ۱ NS یسنضااق ةکم اقتاس راد لوط اناو ٹا بلک

 قاد قاصو CET a4 یدلب ن را قسم تی

 ۹ اپ TIRES EEN تیت ید قا نا صف

 ۱ داوا یوق خاذزمت هاب تلخ یاس« هدروگ ذم موب

 ر )رح غ وفوو هش رش هرخ ترازو هيلع ناخ
 1 IE SAE IRE نالوا هاب هکم هدام هيا

 | لوت شنا ید ذجا دز سنت ین هاو نا تا هت وت

 ۰ هشت ینا تق تور تولوا ناضتترج هلل رو یجب

 ١ ةداز یکت لّرعم انذشن دو وا رس ندنس ہرا

 a 2 یوم هجو و هب ی فا قدا | ۱
 ۱ یتتلوا رتو دم نالا مد اقا همت د تاسف

 هرزوا تو دد مڇ نر تس فنون کارا ناتا

 ۱ نالوآر !زوتتصلاب قو ژو دبش ناتناوآ توعد هراز هنر ا

 ESE GARG 3 ترضخ لید ملت
 یب کتک نیا اضن نه یر
 ا اخو اود ناک را

 |3 ا ۳ لغو

 | لا برا هاش اک تو یر ااش نیت
 نت اس نک لاس یتکنا لو ی یر رم
 اود روش آد د زاروا ا

 کک

- 

 تنارم .



 a در تثع اس یس هکر ازای دب كش رش نابعش (نب رح موفو)یداوا

 هلا راکزور دادما .بودیا روهط شنا هدنلخاد یموبف یارمناوپا

 هللادع یلیان لوا قش رادرتفد بصنو اش اپ ی هداز میکح مظعا
 بول ڪک هداعس ناتا هل رادیص هلن * هعف د هبلا راشم (یدنفآ

 دحا یندب كمظءلا نآپعشوشا , بولوافتسم هیندنسم نوک ۱

 راد رافد هد روک دم موب یدنلوا لابسرا هنس هل هتبوغأم هرکص ۱

 سایبلآو توعد هونامه ر وضخ, . یدنفاهللادبع یی ان لوا قش

 هی هل بغل ادنهک ثلود كفاسردص, .یداوا ,فوآ روبج زیا

 هثراغا دیشح نکیو لوزعم . يدنفا نيدلا !فو یا ع طلب

 هبوتسر هرکص نداضرآ یر اد قنابس یاد ب وا لوصوم ||

 دیو لدجو یهام دسر عبجپ ولع ی اا یدنلواالجا ۱

 ندنَتفیعم هیچ ر اخ روماو ن کش یطاخو ناز دب نی پواوا رداق

 هدنن قلم هل النم ناف هداز یریپ يا نوم رغد معرب یراف

 نزو يلع ناڪ هدنراکچ دید ردنا جدر انا لاوس ردن نکس |
 دا لرد دو هشم ۍراک دن کن وجم هم الڪ ناي

 واس هدزا هبعچ نکا لوا روخا ماش اپ یلعموحرم ةد ءدار اش
 قءالوا ما شی راد ندا زر بو راو هننراب ز هلبرااعا باکر

 يظن هزک هم ید بقا کپ تبفاع پورپک هلی هداعتضا هت اب هدتمط

 نکعبا هللا ءاش ام هدنرل ڪڪ دلبا تارا ي امیدی د مهدی ||
 نیل وه كولا یوم رم یراض رع ندنوو راشم راشد شایع |

 رادتبا هنافامیالت ل ابی یف یخدرانا شا داستا نکا انکو

 ینغیدلا ماقتا ب وا هلباقم هلرمال ڪم شما لوک ید لس ۱

 داب تنازو ناجا ) سه rr وح |

 س < سس ۔ صحم س ےس ےس + ج ن
eسس  wam ege o o a e r۰تن سوره * ~ و سم  

۲ ۵ 
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 الا تودنا فارشاو لف بسا توس نارحاو فارطا شاپ هرارش

 ۱ ريزو لع ) یدلوا مغنیمو لئار .سارخ طاخ "دیلپواوعف دنم هيا

 ۱ جدایی جا با نا رود سد رک توقا اوم مدعو نامز راک اسان

 نو کرو سدح هنس هلفرقو لابصتناو لزع ترا .قیاذ ینوک ۱

 یدلوا تربم فاص فالس ریل هلا ن راد زار نیرز تلخ

 اورماک یدنفا تهب لوا دان زور هبا قاراد تفد نالوا لم |

 يدنفا لبلخ هلا ی امارتفدو يدتفا فسوب هبا كلپچ همان زورو ۱

 ظنلادعب بودی! ضرع فروم + هدک دید مدیا تراز يزک مب ید زو ۱

#4 
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 نالوا هدنرمصع پولوا لیام هطخ تدوج هدنسارا هلسخشموبیبح
 یجد هدفرایمرابس بود قوقت هنر کاو قشع ندراطاطح

 يجرردص هدلمم يراکزور بیا و و ییصنو طرح دلرنشهردو

 شب دوعو یدنفا یچلح قیاس رادرتف دزا یناریغریم ہنر عفر)یدیاراق
 ندیون ىدا قلمی  یهلح قیاس رادرتفد ( هرات تاعوفوو هناتساپ

 لاسرا هنتلانا اذیبه هلبا قلناربمرتمو لاقشنیسأ نود رد غدقا
 یا بولف و ېلاط هتدوع هلا ردض رود بالقنا یدینمل وا

 فانا اوا ااو فر شان رینبولوا بلا هی همر ثب بچ
 ارسسا یلاع معا ابا طخ هنفیط نوت دوع هب هنا ساو  انشاوربقت
 نالک هنو, لاسراهنسارقف نیفن مش نیفرح لانسرهن یدناوا

 ناکچاوخ بولوا یردارپ یدنفا غار هدازیدنفا زوپ نوب امه *زیم
 ملس هبیدنفآ هللا ضیف نآنلوا بنصن یتیم هزص ندنوامه ۳

 لفافو ملت یار وما "هدنايش ب کهرادکسا ید هلا یومو

 لن ), یدلبا .مظعت یاباطفقوس ةا فرش بوصلواهلبا حابح
 هدم ) دابا دعس هاککضا رف نابسا جارخاو نابن اوپر |

 هبا قلیشاب یی اشوف هدنند وعو .ٹامیا هنفرظ مظعا ردص هبا ںیم

 ر وطو زوصف «دنم دخ صحت نانلف تادحاو ام دو دوس

 هلبا لرع هدنرخاوا روکدن ره بونلوا هدهاّیم روتف هدننتکرحو.
 ابی عن : هن وياه "راد هلا هروکدمتمدخ اغآ کهصاخو پیدا

 ,كیهص اضنابتس انالوا هدف ر ماع لیطتاو مود رضجزور ۰ یدئلوا ||

 ینوکی م هرکب زو کذم نهش هلغلوا موزللا نین یتبارخآ ههاک ارج
 جست ههاکحارچ لبا لورظو زمام همزمز لورخ نابلوا رکو ا :

 نوبامه یاتود میارخا) یدنلوا ځور نده دراظمو بوکر ثدمروق

 نهس ءان هنخدلوا دانعم یارحا هزکدقا كنو ياما یاغود هنتسرهت

 ۳ كف ند هناتسرت یاسیع یفوگح نون درود ینرکب ككروکذم
 هلبآ هرخاز علخ سبلت بوقیچ هنکش وکلای یزریاتسو اشاپ نادوبقو
 هدنهاکتنن شاطابف نوک با رباشابنادوبق بودا رفوا ف

 نویامهلقن ( :ۍدلوا مزاغ هددرقش یحن ۵ هرکص نکا مزاول لیمک

 راکم یار عفو تش دراهم: ضف ( شاظکشب یارتساح اسب أ
 كىجررېشىبشاۋ راأذید تکزخو لعن هدنوبامه عبط ءانب کبد

 راالا عییرابرھش اکمازا شاطکشب یامسلحاس ینوکی جندب یرکی
oa amore rang ar ۱ 

 ت سا

 rs ea اا

۴ 



  یدلبا تصخرو نذآ لیصحت هرزوا كدا تحارو ثکم ہدنیا سس ||

 هلی رات اها هن اه رض و هزاسرتو هلامویرلتباک ادیتسو هاتم هلازاودا |

eد  

wager, mengaحالصو٫ فورمم هلبا هب یس هیلا یموم  یدلبا:تلحر هیاش راډ ||  
 هوزح یکبا هیموبندفب رش فحصصم .فوصوم هلبا لاب توقصو لاج |

 ل افشا ترک تولوا موادم هنناف تارا لیالدو هنت والف
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 هب هن اتساو تهرح هنکلرب تولوا هرزوا تبظاوم هنتساع 5: تلوو

 ناشلا ةيلع ناطلس هیفص یکذلبا راقفا هل چاو د زا فرش بولک

 ںھش لوک رک (یدنفا نیدلا لو ندش لاعردص یادهک زا
 كيظعا ردص نامزرب یدنقا نیدلالو نالوا ندمولح ةبلطو ندنناکس
 قفاوت هنراجارم کر حو روط تولوا یسادختک هدنوزب طو یت اک
 هدنراکداکهرادص " یدشلوا یروما "هناطا و یکللا دلچ ندنکدلنا

 ردقنرهو زاضاو ميعصت ییکج هد الب هنس شاب كفلخو ادک ی ہلا نوع

 یرلهاوخ رخ ینبدلوا ررض ضخ هننرادنصوربخ یب ندنلود عمر
 مین ید تویلکد ید هسد دنلوا زا تطخا ندنفرط

 هلیسهاج قتلادفکی هیلا یوم نوک یی زوقط رک كنهرخالا |
 كنغللوف یسونف طالب (لناق یدوهب بلص )یدلیا راذقلا عفر

 دیلب ضرب نددوهب هفئاط ییهسکرب لضصالا فب رش ندننارفن
 1 ,جالنالوا یراداوفو دو دنفو دخالا ای بودنآ دهشو لر

 اشاپ هلا دع تافو ) یدنلیف دنمکو نسر هزیوا هلا یدوچب ضن

 | نالوایتموکخ ر فه ینوکی ب دی كبنو هش هبلا یوم( شعره ناره رع
 هتنکش هلنالحعا كس بارم حاجز و هثسخ هلبا مومهم وه هد شعر

 ۱ لضاعت لا اونزح هنساو دضا و احا ولصا و۰ راد ودرد یربخینیدل وا

 تولوا هداهنات هدوحو اع هداشاب قطضم هحن وف هبا یوم  یدلوآ

 |هدننامزو زاوژپ هلیشمه حانج كنندنفا هنا دعس قبایس راد زد
 تابالقنابولبا زابتما بڪ هلا یناکجاوخهبنرو ندعم تناما

 ردص ۰ یدیشلوا رادقیلاع ردص یادهآهدسفلارازو ٠ رادهات
 | هدقلرازاپ و هنلا یوم یاده کو رهاظ یراوشم هددتسوداد كقناس

 ریتدکت هلبا یکلیکب رلکب شعرو لیزمت ندن دنسم ن دنفیدل وا نصاق
 هدروک ذم مرابوتماقا ةدشعرم تدمر یدیشعا لنکتو

 مین ج س

 ا ت یخ ےک اس میس ا پس

 ردلوقتم یکی لامهاوروصق دن آق نوکر لیا لاوخا شی واشنو |



dt 

FETT ۳23اانا نوین تا  

 اعنا دعبایف كناشاب یطضصر زو نالوا ماقمعاقنکیا یماغایریهکب ۱
 نانلوا هبحوت هنفط اف دقم تولز و ڪڪ بش انه یتمافا هد داعش

 قیااوط ینوک ی اض یبنرکسنوا كن هرخالا ینداچج وبشا ( بحناوم ۱
 ها ر اکتناشا یدابا هدرا ناوید ۍزل ج اوم طسف رب كن رکسع

 هات تولک هبلاع باب مظعا ردص هدنیفع ناّودو عبدو ۱

 هلر وک لک رېشو میزوت هفولع هوزوا نون اف ید دن ران هخبوآ راز
 تانشپ رضا ااغار ادق وج تولوا عفاو رود وک ت بس ی کیا یمرکی
 اههبلا راشمر دص تبان تجغروو دورو نترفرشنویامع طخ
 شعودو كلر و ص یهلایموم یاغا بولوادو دح ات ط انا ثعاب
 هلا رک ئاب اتطخ ید یرا-نلوا هدننیعمو بیظت هللا دونو تآ
 هاش خیاقوو رک نیما تاسح تیاوزو شبح )ید با تیرطن
 لاو داف «دندنسو دادو لسلخ هدتباشخ کن اعا قتعسا هک نک

 لوا همان روز بولوا سوب هنلوف یاب شات هلبتسوپ و من با
eفاعضا هتابلواو زومام هتناترخ تات کک صعبو یدنتفا  

 و قطصمیلچ ندهصاخ یاظا یذلوآرودصور دیگر
 نوچ ید منار ءان هنففدل وای ارتما جارمیانادو 2 كس طارنک نصب
 رنز اوا هرخالا یدا س وا :تولوا لا تعط قفاوم لگویش

 یار جاز غب بکر ها ابطا تشایروت مارک نيود ولس لخاد
 هاب واک فلعادنها دسم یساذنهک هداز نتاغ قلت بولا مارا
 :ینذناو+ هواختلع نق هل ع م ذلوا زوم الا قو هدازا یاقا

YEها نلارّوخ این كج وكب اغ ی دور رو  
 لا اغآ ناو د 8 هے رانا تولنآ تلانطم ۰ ضخ زار

eتاک یا عقدو ی دیتا لع له رنه 2 یک ادم اقب اس " 
 :بضنواشآب در ّزو ارد نآذوبخ "ل زع) یدنلوا ماذا هد هزوک د ما ۱
 نالوا نازي( رکبریزو ةد لوقالطاو نادوبف نایللسینان هر
 لا وجهلبآ ناع م داشۆ زام تنال هدایرد دخ كنادوق ن الس
 ۳ را بزاوآ یعقرو لافاسورخ تبجوم ىق نشو لغة هن ارت
 اتام زززو "یلتسنو نده رد هلا قلنًاتعربع هد روکذفع
 | دوتسدوژیرب ی زا :ینسلاو امن تدتنولوا ناور یک ات لبر ق |

ادص قرط قعر هنو رب رط
اوا هتشورهآ ندبه انئر

 : | جارعا ) یدسن
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 " || نایناتسوبرس )یدنلوا افیا بصاانم بابا بولیریدیکیراناتفخ موع
 بوراو هلت زانشب ترادسص هلا یوم یاغا ( ان۱ یکصاخ ندش
 هلبا قلیش اب یی اتسوب هدک دلبا تدوع هب هر اتساو :تمدخ ياد)

 هيلع تاهبج وتو باکر ناباغا بصنو لزع:) یدلوا تعفردی زم لبان

 یطابتراو قلعن هنوپ مه راد تنیدفا كب یلعهداز شاپ دچا لک
 زوکذ م هام بولوا هناهاش بولطم یراتعاو ردق عیفرت هلبیسخ ۱

 كبيهاراو داشلد هتل اصا نععردو هلبتلاکو لواروخاریم هدنرخا

 مود هدروک ذم رات یدلوا دازعزبهلینل اد هک زایجوبق |
 هعبرا دالب_هیردا یاب اب یسبضاق هظلغ اقبابس نالوا یهاشب یونف

 قام ههرماف رمی دقوا ضف یبهدز بک اوکو حال هتسلاوم
 .یساضق هطلعو قپال هبیدنفا نطصم بط فیش سدق بولوا
 "هد هیمالسا نفع یدلروکق فاوم ةب یدشفا نطصم هداز نالسرا
 || :تمرحو مایکا لادتعا هجورب هنب ردالوا كمارک تاوذ نانلو

 مودم یخد هفدوب ءان هتفیدلوا ؛تن طلسباد لیصا نع |
 چ دنلیف ناشخر د یخ رنو نابسحا یس هباب همیکم ثکم ههیلا راشم

 مک لع بودیا روهتظرافارحا هد هد لعدم لاحت هعه د جوا هداواوب

 بسا دورو) یدلوااغطناو دوج نیش 5 هلا ادخ لضف ندلوا لاعتشا

 | ندنوپ مه فرط هړانلواردص شخ تفز ( اع ردص بنام ن, زم
 هرخ الا ید ايچ ءاښ هغی دلوا ردقومس ثعاب یل ابا بسا نب زم

 دوور فرخ نیم بنا سس هلا. كب , ىلع نالوا 9

 اعم بولوا
 هیات Ca یی یدنلوا اطعا دقنزفاوو

 هدروک دم رهش یدنفا نابهلس یزعنالوا ین افنرشن مویلاو س! ون
 قلوا فقاو هروماو تب فک اع قلم بولوا رایقلاراد مزاعو را

 هيلا یوم یدلوا یفریشدم هلا. تاش شد تم دح ناک اک هل سج

 نرش هن د هسبارانکم هداشنا نفو رادربخ ندآ هیوزج مولع

 :لاسطا طنوتم هدراصشا مظنو لاد هنرمه یعر ات بولوا رابتثک

 یتبدلوا یلعا ندنمطن یینو سابلانیب لوادتم یناوید به ب رولوا
 نالوا هداراوس هد هب دنشفن را زج ردسابقو " ريع : باب را مولعم

 | قالسا تبع تودیا دی ذخاو هیانا ندموحح هداز دام جش

 ba عوفو ۰ نویعسلوا نفد هدنبفو تعفر لپا هلبا
 سس

1 



 قید لات ناارقا هدیداو ملعو ملسمیلقا اه لقا ان ادو
 ماسه هد افا تو دنا هجرت یس هعطقرپ كنج رات ینبع یدیا مدقم

 لتخاد ردهاظت در وک ز ےھ وا ینیدلوا زداق هم لک كسو

 اش اب یطصمظءاریزو لزع)ردیخرات یتوف نوعج ار هیلااناهلوا یو أم
 | مت والا ید اج وشا ( اشاب یلع هداز ےک قبسا ردبص بصنو

 مالمالازکش بونا رص ا باکر هنیرب هفیلخ ینوک ی س هنربا هعجج ی درود
 .بونلوا عزب نوبا مهر هف ندندب مظعا ردصو دراومدقم یدننفا
 هد هوا خاجواو دع اص هی اقماق دنسم اغا نطصم یساخا یرهکم
 قباس ردص. یدلوا دعاق هنلحم هرزوا قی رط یربیه بولوا هلسلس
 یسادفوفوخو هشیدنا ةتسسبمد هلبا تماسقا هد هنا قلاب هصکو |
 یدنلوا فرمص هنس هرب زج یللدم هلبا یب یش ام اغا میلس یشاب یجوپق
 :یمظع ترادص اش اب ىلع قبشا ردص نالوا هیحوت یلوط انا تلابا

 یراکدم هدبا تکرح .ندنوز رطزونهو ب اتا هب یربک ةلاکوو
 اغا یکصاخ یدیشلردتنا باتش اغا کصاخرمشدنلا لج ال هلبا عح
 ید هلا راشمو تراشب دیو لاصتا بوراو هلتعرمس هفرطوا |
 نوک هبنشجتب یینچوا نوا كن هرخالا یداججو تکحرح لاسحا |

 .داتعم هل فلوا تتطلس ناکرا مولعم تج هلوا تداعس دس هدیسر
 هدزوک ذم مولو بنر كلكم هدننکشوک,اشاب دم هرزوا

 نالواتداع یژروضحراسو اشاب مانگ او یدنفا سونا هد

 هدل اج یرل یدلوا بیحرت “داما لا راظتنا .هب نصا مودع لاجر

 هلماحماب هلماعم هلیه انن یوتف بانج هدنرزوا تا بواکیخد مظعار دص
 ماتظعیارزو ات دلبا یو ام یروکدیتصق نانعمهو ارجا نععز

 ف طو تع نع تپ لەپ هدنبفع هوهف لوادت مارک روذصو
 هی اغا لواروخاربم نالک هلنا بسا نالوا دوز وفرش انسر ندنوب امه
 :رادلیا تد وغ هەن اتس ا یالآ تانژزا راسو: تعلخ شالا:هثب راقلعتمو

 هدب  ههخ ید راز با لسو ماعط لکا هليا یدا مالسالا جش زکلاب
 :یارضح ماب یوتف هلبا هاجالاوزدینص ی ویلا مانعا یصعوب

 هب هناهاش رونلا عمال ر وضح اعم بوج هنکشوک لب هلبا لدنیص

 ,لانفاونع هبا عد زارحا هبا یمطع ت رادصو .لاهسات نيج عضوا

 ایکازر وم هی ایهلاراتم + هرکض: نداب اصو صعب هّهفاشلا یی

 :هرکض ندنس ارخا یاد اع مر بواک هنسوف اشا اد[



5% 

 یورو وز i و 1 راو

 لیوح هب 4 انسا قع نع ههحو لنا

 ادم یی ین حر راش fy یوم یادلوا ی بز ۱

 ییسنیونعمو یروص هبلار اشم نولوا ندنسار قا كموح چ یدنفا
 یدمازس كتلود لاجر نالوا هدنتقو بولوا ینا ند هیهازب انهو |
 اغا قط ص مربرب ندش مرا ا ید یدنهورب :a مو تالاک لو ۱

 یسیشابزپرپ كقناس

 ةن دم هللا دفع رش تحدخ الم رل ا ما لس ار سا

 هلع هدارا هنتم اما هدرصع هيم كنفلس تونلوا نیت 4 هروتم

 هنفلخ یبسملوا ے رستو لاصما هنلح هل افوو ضرع هلکعا قلعت
 ایل هر تافو ) یدنلوا ممربصت هدیلاع نما نالوا رداصا اطخ | ۱

 هيلا راشم :( قیاس مالسال جش ی هداز یدنفآ |
 هلا اتو« ۱

 ناما رفع .هدنلباوا لوالا یدامج شا ا نیو ۳ ۱

 نالوا یوطانا ندص هعفد یکنا هبلا راشه :یذلوا ناتج هضوو ۱

 نما اخ رز داو یباتهبا هرضا هوق كەتت ن نسخ لک

 تام دقم هلبس هير یر رهکالاورد بولوا ی ییازلم هد نورخأ

 لات هنوز: هن رده هدک دنا لاف نفل اک ةد نهاد ی ولعا

 لصاو هتیول وم ر انف ر هشېکب هلبا ل مک ی هعولسعم هز ودو|
 فهلو نزح عفد هلتموکح هسورب هدنخگراترب قره روب . یدیتشلوا |
 بولوا فرشو ولع خب رادم تر اد هلبض هیأت هنیکم کم هد اتواوا

 تدنشدلوا یضار"لاغ نينوك و شنا هل وبن اتا بوک
 یدیشلوا یضانم و دفان یتموکح لولسم فیس. هل ررکت فرش |
 هدنس هتسو شعلاو یلوطانا ردع ءدفس ها یا اسیایلا زو

 | هليا رارفتشا هامرشتلا نوا هنرب ره" تولوا لنا مور ارد نم

 | مالسالاز مش هدننابعش کا شعلا تودنارادغآد یزو دض زود

 تنوشخو تط ا ظف نالوا هدنراتهیط" یداوا مانآ تالکشم لالحو

 || بونلوا الخا هب هعو ربو لزع هذنتس هرخالا یداسجب هبا هنس هلال
 اع هلا راشخ -یدلیا لاما ب یجیرا رعاو لاسقتنا هدروکذ "عزت |

 ا ا

۱ 
 سمس
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 اثناهثیفس هعطقر ندنلام یدک بر فعخیراضحلوق (ندنرانادوبخ |
 | بوقبچ هیابزد هلا الماو نیحشت هننورد اناوت دنهردخ مع زویکیاو
 تشکهدایرد هدنطماوآ كرخنالا عیررهش .یذیا زدبا یلوم لک العا

 | براندنیفرظ بواکتسار اس هعطق وا تنطلا نکا ااذکو
 بانج صن یہظم هر اهطا ما دفا لاک م السا ستحو راد اب هبراضمو

 ۳ ینیرب و نازب کی رکیدو نآز وس قب رب كننراکن عهد بول وا راک درورپ |[
 ۱ یکیدلباظبر هب هن اسر یاس سه تورونک هتداعس هناساو طضو ذاا

 أ اشا ر نانس هژیس هنیفس ناسروقیکسلبا دخا هلغلوا نوبامه مولغه

 | هلیمفاط هنيفس ىكیدتبا مانتغا بولیدرون ڪک هنهاکشنپ یرضق
 | ن دتتغبدنلوا مارک هلا قرتو مض هنیدخ نابیلاسو "انا هیون |
 ٠ اأ قوش هیعادو ناسحا نونلا رفاو هرؤوا كما ماسقا هل فن هفشت

 | هلا یموم ( یدنفا نط صم فبظن تأفو)یدنلبق نادنجدشیمهو
 | تفاعو هاو نینآیالتبم هلا ص ره هاکتاجدرد ورن ندن و ڪڪ چاقو ا

 نکا هداشاب یطصم هجوق هیلا یوم یدلوا هاینس لا یزاوتن :

 | داوس: رییبقو بو رهاوج قرف بولوا نو یخ قالون

 شام لیفت ندیدنفا لیلخ مجم ۷: ها ۳۷۳۹
 ۱ هذئیادغب ردف هنتر وفقط ۶ ۵ تذکشا لیمکتو دخ ندنراّبصاط ر

 ۳ سوهو اوهیافیتسا تولوا ناماسو تورث لئانو نا وید تاک
 للزابنا چ وا نالوا باکل اسر هدنرود شاپ خهاراو تابا هیهت اتنشنآ
 | قلعت بک ذ٣ حون هرکص ندنوبو باساناهب یدنفا دمح ||

 |  یداما شب یخواط بودی حالت هاکجاوخ رمز هلو
 | ك هجرت بحاص هدقناوا شط تنی هتسایر دننم دف قطضفا
 ۱ | قو ق ینزاحشعا ٌدطبار هلا مادے بسا هدهخهمروغاو قیقح ننال اک ۱

 ۱ هدق دلواریفس هنیفز نارا یدنفا دشار ځی رات بحاتم ۰ یدیشعا ۱
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 | یدنشلوا باتنجال اور دص یادک ن دمعك ق وجو تایماک هلن "

 | قوصوع اب قطتعم هتیرو لوزعم ندنرادص اشان دامت را دناودا
 | لورفم رقص تدهلیسلق تدمو ننجح هلیسعاقم لوالا ف ا٠ دف دلو ||
 س

ae agen aa 



 فابعصو نالوا یترهس هدشنادو فرایمو راهم هدییش موله

 دردم خر یدلو بس تولز نیا قرص

tt 
۹ 
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 تی جت امس

 | نالوا مانلا غمو مالسالا جشورب ندندمرب (یونفا هلادبعفاصو |
 لصالا قیرعو فیفعو راکزهرپ «دنناد دخ ی دنفا یضترپ
 مسز بولوا فیعضو لوزهم هللا تلع هبلغ یخد هبسا فیرش

 | هدی راب یهشرون اربط لز غ لنج ولو سسعتف یروضح «دنرانوک
 هیلا ر اشم ی وکی رکس مرکب كلوالا غیر یهش یدیشملوا رشم
 بواوا یرکسعیضاق یلبا مور اشاسو لیزت ندنعشم یالاو هاچ

 ین رم یرافلن ن :لوا لبعت هللا افأ یالاو دیسم یدنفا هللا

 ۱ ه دتع اطو تدایعذب وازو فرصنف هن ل ام ان هوس "هدارااب ی ۳

 یبیلاو یلوطانا (نو زبطو یلوطانا تااباهیسجوت ) يدلوا فکعم

 لاسرا هنتلابا نوب یط لاحو تفو یاضتعمر اشا لڪ ریز و نالوا

 | لامالا ىضقم هلبتلابآ ىلوطانأ اشاب یلعهداز مکح رو لس بونا وا

 | تاهجوت)یدلوا لالهتسالا ةعارب هتنرادص لانلازب نع هج وت وب

 هلیسهاعصنا حاج تراما یلابا ماش ( مارک یاوفو ماظع یارز و

 قطصم ناری ریه یزدار یلابا ادیصو هیاشاب دعسارب زو یف ۱
 كنهرخالایداجو رب رفتوا-قبا نوک زوقط کرخالاغیو هباشاپ
 یروشنم یتلعوشاب هدرحو یاب ماش سلبارط لب خرا یجنزکس نوا

 یاس ه دج بونلوا رب رح هتعما اشاب نیدلا ذعسرپ زو قرصتعا|
 رازنتسرزو هرهافرصمو هیاشاب  دمسحم دل قبع رد ف رصتف ۱

 هر اشا ::لسیعاعسا ریزو قرصتمیناعس هبل ولواو هیاشاب ی هم

 لامتشا شکه ناز هدن ر یطاخ نام ابخو اقنا تانک لبا هم راوت ۱
 | تنمیلع بصانمرباسو همرکم کم یدنلوا افطا لارعنا شنا نالوا ||

 تا

 کم ینوک یب لرخالا یر زه ءاثب هنکبدتبا كاردایرلهبچو

 بایفرش یدنفا یدشر دمحمیسضاق ه ردآ اناس هساضق همرکم
 یندزفآ هنلآ د.بع هداز یسیع ینیضاق ماش هلا یتیصاق هرونم۰ هنب دم

 نالوا لصفنم نددمآ سیف بابا هلیساضف هنردابولوا باتچالاو|[
 ردا زاد هلبس اضق زارو زیشیکیو دارهرب یدنفا دام هداز داها ۱

 یار ی دایسا نالوایم ۳

 هتقزف مای درج تدنر وی الب ت تا ا
 ص ا س جم ام س
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 جی تولوآ هاق_عنع هلپا هبن ابر تردق ط اه یابردواو دمو

 و :شرافینیکب هد E هدلالخوبو روظنم یروبجو روم كنهنسک

 .دابشنا نوجا ابرد دانا یدلوا روهشعورت اونع ید لوزن فرب

 يديد زاب اکب یدلک نک ندنتبسوا زوب "رد زوهشم رات ن اننلوا
 ۱ .م دن ز کد ند وب یدو هد کم شقلا کد نران

RFR O هنر ناپنیدبا ٠ 

 ا نم

 1 كناغا ن tag af ag ناز منا ید ید ۱
 ۱ هنزاک دلبا لیصقت فردغورظ یساباعر هعطاقم یتیدلوا فرصتم ۱

 ۱ یدنفادجحا یداماد یاح یدنلوا لیس هب هر دا لا قیرطن ءاي

 ۱ تد رام تور تبغر تمعن رساد هایتان یراپ رهش یف ساپ

 | ینلیمو تلخ :سبال هبا ی اکی ماغا هدابعبلاراد یدنفا منه ار
 أ یناطلبس لوا ماما يداوا تیلسف للام لا سر لی ات لا ¿ نیم رج ٌهعط اقم

 ا ابغاو لوایسبن ا بولوا لوم اععا لات هللا ی یلوم رج زاو لو رع»
 | نابزییو بح اصب ضمب بولوا لس هلا نا تابا ما ییہ اج |
 راد هلی بس تنطلس تبون د دی ناک دیب اوخو ياض

 | «دقتبع يارس یتبضعبو « هس هناخ یسیضعبو لاسیئا ندنوب ابه

 | خد یتسبضمب كراپح اصم بونلوا لاذ را دص هدنباب كف تماقا
 ے2دنلوا لاسرا هربصع بن اج هلی هلاوح اعم یر ابقم تیا کر

 : تیر وز هنب بیل هی يج زو اچ ورپ قدنامرزب .تمذلبهاو اب اعر !

 ۱ | نڪ زج ھاي داي هلبا باب نە 6اھت او

 | هږزوا یرلیدف روط هب هروفسم يغب اط بولوا مولعم ی راک دلا
 .یرزعاوا قلا باقر ارمض نسم یرلزیلوا عدت محو با نیا

 هداز ىج الم نالوا قا بشاب یدنلوا بارشناو .هیبنب ءزلن الک مدال 4

 .هدیلاوح واو كموونو تص هيه رص و ۶.ینتسیلاونا ادیصو لوز اغا ع
 !میزلوا مذاع هلبیتیروم ام تاب لسبصحت یفیریم لانم نالوا عتچ ۱

 «جایع جلع يدنلوا لوقس ك لع مداز اش اب, ضوع هنیصنغ

 ا رود ند ندم اق چچ یدنفا دب ینا یک, لو رکج ما ۱

 هی ناسا جرب یلهصم یداماد اخشاب" هللا دعایی ا
 ees یوتف دیمیسزا یدنفا یاس لنع) هیدلواروسمم *

 سس
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  otیورو یی ترور ی ۹

 هتل ام ناولد 2 تر نوک لاض اد نرو ودر

 لاعفلامیدیزاب رهش کیا لکد نوناق لاخ داد هلمج ی ذعاقتم بوتلوا |

 لب رشیتند قرانا هلباهضخ زارفا ابويا مورح یهزوکذم هفناط ||

 »اه زا Fer e سولچ ی نو لاو "مع ۱

 نا خو نا اب رز

 هذازا یت كن هنننک رز ندلؤد لاجر بّووا الا تداعب |

 اتص« کرد قوکی عتواكلال ۱ عب ر هات كلذ لعاب یدیشعلوا |

 هلن ابن ها ضا ىلع لو دشیز لوق ی ابخاب اقباس تنرابشاب یوق |

 وقتا یا شنورد ناک رانی قیاس یرادرهع اشا : لع تغ | ۱

 3 یک یزد ترد ناشط زوجچو هل یا ناشی داماو اس

 عب روٹ هرزوا قلوا یششخم نا نشول هراغجوا اع یک یبنرت هفولع

rey 

 یر تاچ دننیدنفا لسیلخ یب هزکذت تو کتک افناسو دنفزط |

 تونلوا نبيع ندنف رط رتا یراهارجرخ و مزاولو نیمخنو عصف | ۱
 هنن دنلوا نیفلنو هتموت یراتکرحت هفرظ یزلفدلرآ زوم ام مدقا تا ||
 قرا زو طخ یارک ی ىکا نوا روک ذعر هش (تبرشدلوع تدناوخ |

 هاتشوا و N SE get تا

 نا کما یه "هل اس ظا ۳ تو ی تو ءا دائ |

 بو دوج نێو زاد داق N افتل قیر بن وتطل +

e: !نخ مرا نیت ین ی و  

 یی رتو هنالا یسان بولف هلا قیقدنو بق یخی صفو متعو ع اتم هلا |
 نانننع تلمع ةتيرابلاع قارن لاس ردك انا کص ندک دشا ۱

 ینهاز فنفرظ ناخ رقبا نوب مه تاغب رشت اغا دن یسوغرب نالوا |
 هتدلوا ىع امو رم ك لع هدازاشابدجا کالا یلاکوو |

 نسب موم هدنطداوا وک دهر هش ( لوبتاتنسا جلخ نتسب جم ||
i 1 ۱ثدور و اش زن دش تولوا: ازم نارات و فّرطو عضو  

 طق اتم ات وک ر زهمز "هزوکو ادکو یان منج زادنا میم

 هنسا میام هحل دوس هلبد هلکسا زادرنفد بب رقت واوا ارش طب | 1
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 شرع ینیدلوا تاود عدق نانا نيَو حاد ول موسد

 جرحدنوسبوت هللا غلبم كرادنو یارطضاو جاعرنا ایل
 لح ظخ هتي راهننع» موسر اموع تویلک قفاوم هنوباسه حط یالعناو

 راک ز ور تدنش بودیا ومظ شنا ندنسهاخ تالرلخ یججارخ
 هدازیصبرشو یناجیموشزاح اشاد ومو دتشم هکدنک هلباي رقت

 شولج ( لاعردنص بانج العدم بناسج زاروعت هوفو

 رارد ین هؤ رف فوعردص بولوا دورو ناس قرش هلی یرلیشاب
 ىج ءوهف بودبار طظن هعدح * هدوس ی رلعاطم کک و زکب بذ ی رخو

 ءراشلوا هدننیعمو نوتلاكیو بسا سو دو ES ةشاب
 ژوضب القتسم _هننسهفیلخ بالودو نوع رویشپ نوا عد زوت
 رک ند تعاتب ىذنلوا ارجا تیدوبع ةو اظعاشو ع
 یرات اک ندنف طی راترتضح اهیلاراشم ید هبیهانپ یوتف با نج

 قاسرا مد ءو لاسرا بولب رد نوڪ كروكر ومس بور ةليتطاسو
 لالدتسا ندنفب رش مکح لام تدل لاع ردنص یار ص وقفا
 نالوا رکنذ بوتلوا قبفر مداندیلاع باب هنلایتوم باکو ا
 هلن هدنن دوعو لاصما هثن رلتر صح یدنفا مالسالا جش روڪ

 ناب هیطع شورغزوشپ ندیبطعا ر دص قرط تولک هوو
 شا یا :یدنلوا هدانا نومو تیطمو هام هن ده

 ۳ ود دوقن و تعسو هده رخ ( یرکسع فیا وظب نداد |
 كلر وى ن نوب امه سولج « هرک اتع فونص هلش هلو

 لخت وا ي رص ذ :ess وحك ماا دلوت قالعا تاد داعو
 : حس

 تفس یرابتسد ب وأ نع اغ ات کس نوا ج

 "ی دنلبو هدیدنع رخ تاوعد بالغا هردو و هدي سک وفع
 عرق یاجناطلس ی سدهکت بشید كلوالا عیزرهش (قف رح عوفو

 "یا ازای وتا طو رایتتشافو را هناخ عقاو هدنزاوخ ها

 نهج عخدوزو )یدلوا دانا نت رق دادم شف والا داصلاتر

 ندافبطو و تاغا ا او تطاق ناص اهدنع وقاو وب اه س :ولخ

 : نیس كد ابالا فیعض دا هل وتموآ یدیشتلف هناهاش ةع

 1 هذّیعطع ترادص ماعه نف قراتزضخ یلعدف هدنساتا

 :دلروکذ  رهش ندنفبلوا تداع یدو رو محو ارز و ڪڪ هرانانل و
 یهوه و لروکروع نور و حڅ وج دضفر ین وک ی ج روقط
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 ا یر نسخ رد
 دنر ایس درد كلوإلا عیرهش ءا نخی دلواد اتهم یرلماک هدیدج

 اغآ یاد هدلا او دو هاظنام رخ واعاریشب یساغاهداعسلا راد ۱

peyیلاواشه ندقشع یا رم تاود لاجر نالوا نوناق ] 
 E e بث اوج بول ۲ ۱هللاناور بخت ی راب وخ

 لاصبا نوب امه يارسب هبخ انس ف رهلوا هطاجا هلبا راغا بحاضمو
 لاعتسا ناراهععسم ۳۹ دلاو ید ی راب طح لاصخ | لی هاش داب و

 با فیس دیلمت هددلاخ تنسخ > .فلس كولفو نبط الس ( فیسدیلقت

 كلوألا عب ز رهش هاش هخیدلوا نوناق یر اکرلکه دا فرش تک

 مرام از هاو داو نیسردعو ناکجاوخو لاومواارودصو

 ها هب ی هی یدنها مالسالا جش و سضاح هدنوویامغ ياسم هلب زاهبن ويد

 ندو رلباب ولواراوس هراتفرابص بسار رابثالاو راب رهشلاخایقو
 هن بت ایف نواف ىل لبا ٽڪر > و ریس هتسه ای الا باب را

 ندنراکلد سحر و لوخدهنعماخ ناخد ناطلس قفلاواو رادشا

 ٹین اجورو صف بیک ها ت راپ ز .ر یتسه رتیرابظعا دیو لو

 بجایص ناورهلساوو نام ف نس٤ وفوا نارو شعر نده ی
 هب رو تک وش دنع سرا وس رارک# « هرکضندهدروب ناداشیطخ

 قارش الا بيو ٽڪر و نم بسکب وک هدلاخ تخ
 سان هئس تنطلس ثیم وع دو اهدا کتسق یدنفااضر

 يلم هرکص ندکحدلر و تیاس هعسرو تباع هباع د پودیاادآ

 تیغ هيو ررر هلباغولعم هجو یجدلوارف ترشا هتلی

 تصخر ها را یالافاضوا یو رڪ دن وادسخ تبا

 لااله ى قدو ۲ هدلالیخوا بول وا فارصناو دوعا داد

 ا ادومببرونع 1 دلی دل وا یاد وراد ناور ویو هود

 ١ نک در لپ لال جاوز یکشو دی یاشبا هد تاقالع ینو

 || اشاپ نادویفو مطعا ردص بونا وا بدتر / یالا ین و گن یجب دب

 ۱ ان هي یراب رهش تّرطج مون بورا و هدلاخ شرضح هند قم ۱

 ۱ رابخا هي یرادجات فرط یچیدلوا هدامایالا بولوا رسم نصر قلوا ۱



* 
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 | تباردو لتع یریغ ندنغیدلوا زیرهعل هب ارد و اغا ق ,اقع قطلو

 ۱ .مدف تاجر یرید ام نا ی تنم هل تی دو

 بولوا یدشار یافلخ ,طوضم لا میس قلاخ ملک ءالعاو
 یرابتسد یرلندیا الععا هاش ٠یا ورد هدنرا نس yc A f ثتناددب

 دیدیا هلت ور وریبدن نسح یراک د دمو تماهش مراص فیش

 هدقلاراوا پودبا  دیدج ینابینب دبا تلود هلن مایقتاو را ةخاو

 مکس ا دب د رش وللثم لغو كب یراضو ءاشردانو یلرفس نقنسو هجم ۱

 روعشو تجار باس روشو یشرانا هد لود و كلمو رو ران ید
 هب و ردنوک نکسا هبناخ رهو رکنبع رس هفربطره نکیتسشغآ
 یی دنورهف نی رلنعد قر هلوا م دةبن ی کب طق ہدنراما عمو دک
 ی) هغنلپو هعلف ری اسو هطاو دارغلب نالوا رافرک هبادعا یداباو

 | لیا ذو عف دنم لباوخوب بو دیا ریبغوت تطل نامش هی رتستو خفا
 ۱ ماع هدننامرو روی هلبا رو رعسو روس ینطلس مایا "دیش « دق دلوا

 لوم یاضر یاسغتیا هقشب ندوب , یدینءا روضحو تحار بک
 | ۍنیدنلوا کد هدنلح یزپ ره هدننطیز خا هشت ڊار كرادب و

 ۱ لذارا صوصخابو قفوم هنانسحو تاریخ دل ا قوف هرزوا هحو

 | طرش ننأرق موب رهب ه دنع هب ا اک ه یف ومضابا هلبا بن یعافدنا هنانتسا
 | تا طلاس تولوا قنحیم هدیافو هر كغب يش یراخش یراکدتا
 ۱ تبه ولع نکیدر ونک هببرف "هوق ید ینعابح بوسام هناح ناجع

 ۱ هیینخاکین غران یرلتدالو . ردرهابظ یکج هیلنا تلالد هنب  هنا هاش

 | ردرافصو راک مول ء تيد اوا ر ضرال بلوت یف رات یل ولچ
 | تنی سولج (یوتف یالاو دتسمو یمظع تراد صر رقنو ابا

 نت ارض مالنسالا خجشو ::مادقبالاوردص ینوکیعتجوا كسو ام
 فی رش رهف نالوا كح اددنحم بوتلوا توعد ن وپا هارو ښا
 رونا هپ وسن مامرو یتفادص تند ض وفم هلردقیلاع ردص ینا طس

 هلن روعس بوثر ةتخود هرسازس بونلق يي اغ ڪڪ د سم داببع |

 ولبق هضاسب خد هبیددنفا مالالا شو نیبزت یلالقتسنا تماق ا ۱
 زا ارحاو نییسعن هپ اتتفا تمدخ بونلوا سالا ءار وکر ومس بولار

 بودا دینع یالابرب دی ید ینییکیآ هبا دی دج نانابح بهاوم | ۱

 تعلخ سابلا هبصاننم بابر!امونسعو تدوع هیلاع تاب مظعا ردص ۱

 يارمسب .قیتع یارمسرا . نابطلس « دلاو نرتضح توعد) یدلیا ۱



 نوڪ ضر بولوا اودلا رس هادرضرص هدزبه رورندنوکحاقو ۱
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 بوجو له رس لصاو یک حورش عنمو بولسم یرادنفا ندلوزاو

 هات نکس شنا نو كب ونشا ةرروا یر هب طف ترس نکلا

 یادا توقیج هنعماج اغا یو کک قمح یرکشیهرکب كنب رفا
 هنونامه یارتسو  اراو ثکم هل ا تارطض او تفت لاک اد هت ولبط
 زارهو اکنا هزیاتنو هپ اغا زادحلس تورو مابقوتکر حت نوعا ٽع رع

 ئورا رباط هدقدل راو هنتشازا وفر ووت تولب ردع ا هلا تبوعضخ ۱
 ماقم تولوا اهر ند ابن لکیهیانکو انس حوا یاشکلا

 رج تانع عزاشمو مارخ هتفرط مایا تاروصقه روح ||
 لالا ق ی دلتا ماودو دولخ هونطارام فشز ندار اتنهئالا اهنحن نم

 ارس بونلوا لاشرا لاعتسا كير هنلود ناکحزاو مظعا ر ردضص

E ۱نوک  or Nهمزا و و  

 تیم یو سس

E ۱ا هب مسز لر عادت و یا او و  

 | تک رواد کل ن دک تنی ولج كیربتو|

 ا یر ووا ا ةا یک ا

 هلا زاشف یافوتم یدنلوا افخا ن دسان نيعاو نفد «دننرق ||

 اد : بلته هذن رات نکسز وب كز: یزلتیضح هيلع لمعت هللا غسا | 1

 ن وز والا دوش ماع شم تز ند ییطصم ناتطلس |

 فولوا دونعم تانج نزکت عاطهدندحو هشو کم هلا كل هدازهش ||
 قافا شاپ وترپ ران واخ غلاط قارشالا رهاب ربث هد رات جوا قرف |
 مت اغ ها شولخ "هنینافع تع زور تف ت یافعسالاو ثرالانو |

 تّولوا قانت شاو رورس باب هوشن ندنفو ترسم مودق نابملاعو

 ناک دز قلاب راچ یکم هدنطلس کب رار دق هنتس شب یرکی |
 ناف اغ كارت هدر وکذم ران بولوا قاغا ت نادیبنار شاو |
 لا هاشدان د موح رم راک دنوادخ یدلبا ینادواخ تسراتخاو ۱

 بازا فا ماز حانو تخ قال تطسب نودرکهاشنهاشو تمه || ۱

 بواوا تعاعشلع ابخ ناقع تلادع رمع تناهارکبوت حاطوداع
 ۰ تنانع باتفاورکنآ حوم هدنفخ اذکو یا . یتا قو دوج قیابزد |

Cena 

< 

 ا



* 

 قرشءداهناب هن هناتساع دقا ندنون یینتقنلا یدارلآ دنسهداز |

 ۳ نولامهرقم og Ep ناحو ‹ تعزرع علل لاو

 || یرهخاوخ یارس بوربو تن زو فرش فتخلاع تخ نانشلوا اشنا

 رب یابد یس هجو لاغتشا دلبا ناهچ هاشدار یاعدو نارق توالت
 میش نما ) رلیدلا لاونو ناسحا بیصن یفرغ ندهناهاش تمرکمو

 دان مش (یهانتلاسرترنضح دلاو بخر وظو هن اتسساب هداز دارم

 ةرکضندفذلوا فغش و قوش شنا نکا بات با رهک لاو ردپیاتقلو
 نیما تع زع هماقمو نڪ ر مت ندناو هماشم.ثنح ماش

 هل یلص مل اغ ضف هدنلوصو هبهروسع ةبلهلالا راوناب تلارال هرونم فثیدم
 هات قد اره كبلطم نی هللادبع یردلاو كتبرلت رلصح ۳و یلاعت

 تبار لقننکیدلبآ . نییزتیا لید اقوه دبش واو هقودنصو . ,"نییعت
 هایت هره رع هرزوایاور ی دقاو يل طم: نهبلا دا نه ئذلنا

 نفذ هدر هش هلکغد هفبان تببو توف *دنئدوع هپ تبذله بوراو
 ر راوسهش قتل ابا هن دا( مانتظغ یارزو تاهیجوت ) شغلؤا
 اون اناس قلا ناو نالوا لم هلتسوو . هناشاپ طم دیسلا

 | یتاربمریلم + هبراب لابا ردلحو " "ها شاپببحا جاخاریوو یسلاو
 | «نطصفر زو یفرصتم لتا جا اناس لابا نامزقو» هك دفحم دنفاح

 | یسهطفاخم زوبیرغاو : هاش اب نطضم جا لس لبا او " هیااپ
 | :تیانعودیبو هیاش ان قط ضرب زو یه نباو  هیاشاپ بمر زو
 | ,نیکاضو بحباوم حارخا )یدنلوا تعلخ قاتلا هنیزادنفآ ی بقو
 3 هفولع نوک لاص یینتلا یجرکب مار دبا مزج هام( كر دنو ینیلیا

 . || جاور یراقدلول قسم كن رک ع فوئص تاولوا نناوبد

 ۱ ینیلغهشعا اه در و ڪڪڙ مو ءانهنفی دلوا دراو ام دهم ید نیا

 | .اغارادشبولوآ رود هدننوبق اش اب هدم سو اینخو هی هاش
 | دور و نانش فرش هن ع تاغب رس ندوب اتش فرط هلبتطادتسو
 |: دروس مس ها یوم یاغا ندبه را دص بتاج بولوا
 | یم ره ناتع هلبا صمت یوا رک شنوا امن ظعا زفاو دقنو + اتکآ
 | ناخ دری نادتطلس ناب ج هاش دا لافتا ): یدنلوا انخرا
 رح دوجو نالوا کا نو یک هلجرانرضح هيلا راشم



۳۹ 

 | هرزوا هجو ,ینیدنلوارب ت هدالب ( هطلغ ی ارس ا

 م دعو ل پاز یت وطر بولوپ مانخ هن اخ اک ناشلوااشب هدنبا رس هطلغ

 بنر لماش یی هدد وتم نون بولوا لئصاح یس ها نخ قلب را ۱

 . زد نوک تبسیبنکیا كنمرج هروکح ذدنس هبسرفن نکن انلوا
 هدف دنلوا ج ارخا ن دنس هلکسا هناخم وط هلا رال دنص بوئلوا عضو

 لانقتسا.معسر یارجا هلا ناف نارادرم عومج یتاغا هطلع

 ترضحرادمس . :راندلبا لاصفا ه هناخ اکہ لبا ئالا هروکدم بنکو
 جواو یدنفا دمحم ند یسهجاوخ هر اش 5 ایت یرابزهخآ

 یب اکو لون و شفع نیرو یسارسقلا شو یزاهجاوخ هطوا
 نوریب نا اسلع نوردناو " .ادفلخرفن زوتوا ناشلوا نییعن هسردو

 نا و شع ناشل وا اد ها تب :والن و عاتجا هد اع ا کک نوردو |

 ریست یسهجاوخ هن اض اک دق عاَعسا هلا نأج سوك یتاشلا مظع ۱

 فشکو یاعهزردرشن تویلشاب هتیریسغت هقب رش هح اف ندیواضب |

 ندتیهولا هاکر د هت ار شا بحاصو زاغا هیاعد بودیا یناتشه راربما ۴!
 ی :pe كن هب ام اک ۰ . ی دلبا زا قیفوتو ددم | ۱

 .ماعونصاح هلبا یکس,تب نش نالوا ارجاندنز هلول گاراسهچ ۱
 ی بولیربو لپا مزج نیشیپ هجورپ هاو بایراو م اک
 عوقو ) رایدلبا ماود ناذکنایز ینیهاشنهاشنمع یاش,یاعد

 | نکیآ هدقچب شب تعاسا یس ہچکی اص یش تمارطا مرح )قبیح |
 نؤاو انس لشکر پل نشا ندنس هناخ كناغا قداص لوا روخاربم |

 | نوزوا بزناوا اصن او فارطا ناسر هغدغد هبا دادتما تعانس یکتا ۱ ۱

 تور بابرا هعنو + نازوس هبلکلاب را ناخ نالوا +دنفارطاو وشراچ |
 ندبنان باولقو نطنن هسبا لاع هن بولوا نان كرادت جات ناماسو |
 یس هناسخ كن اغا. قد انص هفحال یدلوا تنم با یطضاو فوخ |

 ولو ل افشا روما :تیئور لای هناجاح بابراو لالا تیب |
 ه دننشانو هدیدان كنکلمرهو ناڪ هنفحو قیداقت كرابدره ۱

 بهن هنسکق وچ یف قرط ةلل هبا قیثبح لو | ناکم هنس هجا |
 ناوتانربسقف هصنو  نارهاک هام یب سافم هجن بولوب قیررط هت راغو |
 یهاش مودف دن اقا تاب راه در کیت یرافدلوا ناوارف لام لبا | 3

 هطلغ نامز هاش داپنالوا ناسح تاریخ ناب سسوم (هطلغیایسب | |
۱ 
 هب هس بک یراف دزوب عضو هدننعضهل| یاضر لیصحت هنیاربم ۱
 ۷ ۰ تك
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 نیس

 قیرط تنم هدنراتن هفبرشح ندنفپذنلوب شعا یاطتفا ندنس هدافا |

 | هز وکد« سلحم سفنلاب بولوا ری نشور.هاشداب ع وعسمییفدنلوا

 ۱ يادن دیلمفو لعن تاقیقحنو هيملع تافرصت كموردمالعواو مود

 هب هن ااک یجرش یراخ تح بودیا مومه عفدو ردص حارشنا لیصحت
 زوضح هیلاراشم بولواشش هدنسهاب اغا نوک یتیدنلوا عضو

 تاضنعو ناسحا سو رغ كب یتا ید هعفدوو . توعد هب هناورسخ

 لماش ینسهلمج كحورش نالوا لوادتمروکدم حرش :یدینعلوا

 یبکنی؛رد بولوا لضافا مجرحو لوعم هلتاحادیاوف دیاوز هصنو
 ر درصات هک فح سانممه ندنرنشنو باتکتساو ردان یمهنعسن
 میگو یسهیشاح هنلیاوا كنب ربسغت یواضب یضاق كپلا راشم لضاف
 دنفو و قلا مان یفالتاراد هنا هوحوو حرش لدهنعصن كمل

 || و عضاقو یربم باداو دواد هرقو یلابخو یر هلاسر ردقییرکیریاد
 لوادتم املعلا نیب یرهلاسر ردف یدبیرکبندنونفریاسنو  یزهشاح
 || ردالدمو نهربمینیدلوا لحو فش کر ادم هی هبلطلاکشاو تامشو
 راو فاتعا ندنمولعر اح كهلا راشماشاب ذمخا نکی قبشا ردبض

e 

 "نوتلا كو " مظنت ندنفرط هبلا راشم ر دص یرلهریاس تامزاولو

 یر سهت نالوا هد دح و ریسفت لع صوصخ ابو هنسهبنهذ ”هطاحاو

 نو دمو زاحندشنادوزع معوا یس هلمج و نوتفموهدادلد هد وب غو

 توبلوا لاخ ندمولع یشنهدنرادمو مهاوجردق هنسشقل |. یدلوا
 وادا ناقت هلا ةموظنم یکرتو یضراف هززوا ارعش كلم اضعب
 تس وب ندنت ایہلا بولوا یرلل رغ عوبطمو یرلپهلا هلی ىملخ ىلج |
 رداطع ناکكکر دیاضف یدنایف ناب هدنرج شمناححربت

 یررمعنس ها لوسراب زداجر لها ًالكيانج ." هللا لوسراب
 زونلوا كل ربتو نی هلبرافبیش دوحو بولوا غلاب هبهنسییا ناسکس
 زدی رلتافو رات :نامزلا ةمال وت یدیا لماکل ضافو و لماع ملاعرب
 یمادّفک مظعا رذص ورب ندندمرب (یلاعردص یادنهکب منو لرع

 هار وکد مرهش و طباهلابقا بکو ڪڪ دلالخوپ كانیدنفا ههادبع نالوا

ee 

 یلیکب رلکب یلبا مور بول وا طاس تدل دننسم قلا دتفک توکی دب یکی

 یجناتسوب اقباسهلیعبفر هاج قلا و داعب هتلابا شحم هلی هیابپ
 :فلاو ةامو نیتسعو نامت دنس عناقو ) یدنلوا .داعسا اغا نب خی ئاب |

= 
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1 ۱ : 

 زوهط بو دیا تعج نما د ةع وسب وس هدنو نامه یارس ت اطلس

 ےک م ت ی

 تنطلس سر هدیاعلا دعي رایدلنا ناشو فرش سک هل رلت نادجات

 دنطتط نالوا نیش لولم راس هربخ 0 نیک رپ و دخ هرروا نزد

 هزکص نذادا یدیع ةولص هدنعم ات متن ناطلس هلب را هناو رخ

 لنا مور هیجوت ) رایدروتب اا ماسر یارجاو اتتا یا رس مع

 نوش اشاب یر زو نالوا انتر هش هلا ناماسو تورا ( :ندوو

 ما لبا ها لیت شیب لنا موز نوڪ ناب Î نوا كموفرم

 حش تافو ) یدل وار وام هنس هظفاخیدو اشا دجلرروقلسو رورس

 مرهو نس طاطا هيلا راشم(یدنفا هللادبع هداز یدنفا فسو آر قلا

 هيلا راشم یدلیا مع هناخراکح رتو مدق عضو هتزخاراد نالوا
 هذن رات شب ناکسكب ندنیلص كتتدنقا دم هداز یدنفا فس وب

 ددوت هدنلاس هضاب کد راوا ه دنلوصو هد شر عولب "بنز دو دلوت

 ه دنونف راسو هدمولعو كر دیکو قاتوذخا ندب دنا لیلخ هرق
 || حدموریاد هدنامحیکریاس لم نبداوزع تعسو یدنشلوا لاعیعک

 | لغ روح هزات نکس قرف بولوارغاصاو ر اک دنا :ریىسانتو

 || فوجئ نا اا رخت یش ان یاب یک مظغا ردص ءاشاب

 ا قوطنم ماکحا طانتساو مواع راوا ساتفا تادنش هدافتسالا راد هک

 لف زان او قیقدنو فيلات قاسریمشت هرکص ندّیوب بو دنا مومقعو

 یخناف سال تاقر و نوتلا كيب بو دبا میدن نوطالفراب نهشر ولطج

 مارتحاو ربقوت هر ذقو عضو هی هن اخاک یرافذروس اش ه دنعماج دمحم

 یزلکدلنا تسارد هدنسس هناخاک نونامه یارمس یرمغ ندنراه دروس

 سس اد سس

باب رهم دننام رانا ۰ دب رک ناب زیهش هد > ابص ر شابت
 ۱ تخراد

 نالوا یرلتءلط ترسح رادغاد بوددیا زاون | هضافا هنگ هز ورق

 نیتسساو نماد لیبقت كرهبلبا تبار هنیرا بت رو توت ناک دنا

 | وا ی باب ۶۳ یهو هوا Ci || داعم تاق رع طناب نملوا ینوک ےعتلا یی رک لنا یذو شا هلن

 || اقا تحاصحم یب هب ع مولعو . ندنرذ ی هبنارف تاهو و بودا

 | یهیلفع مولعو ثیدح نفو ن ديدنفا مبهاربا لسضاف یسهجاوخ

 | هنس نکس یمرکی هلمجزا بولوا قیقح باب را هدیدنسپ یقر زعم
 || مدقتو رب رح لصفم حرشرپهلبارپسبعت نسح هغی رش یاس هدنفرظ

 || اطلس یروکدم خرشو مارک ضا هلصروعم هو

 ۱ . برزت رنظخ سلحر نوچ نو اع دوریدپ مانخ فیرش یراخم |
 س
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 | قه ایجاد ر مکا لاح (اغا قصیا رکن بما تفایضب ئراد چات فیسشن ۳1 ۷

 نیشنل درصفونی رتسن ولبنس «اک هدیمدیتهاب :عقاوهدزوفکی تناغا ۱
 هلی هبعادط انا بلج وطاشن چېك« انن هتفادلوا نی نخ اکت یا وعر

 یی تاج اهاشداب و توعد هن | رنک نادنف رخ هيلا یوم نیما |

 تکرخ FAFON نوک: ینو روک د مزب 1

 | راهزا تفاطلو تراظن واشام ورپس زاذنا هکن هدننامو لثم یی دنوادخ |

 | معطل لوت قب بولوا!رطم ىزا وبامخ ثفییط فن ها ناژتمعتو ||
 "هدنزپدزکد رلرلیدلوا ماشلحاو نعنادن ایام هی هناهاش فیض || ٭

 ماهفاو اهنا یکچ هلبکو اد بوط یخ ناکنهزپ ەق هراع ناموط (بوط 8

 جالع لوغْشم هلنسح جازم وارو ملا ووش یدیشتلوارا|
 ارجل رالطف ناکدنزب »تنور او ەچەن اخت وط عدنفا نارف ین تولوا ۱

 هر عووقو )ا یدلیا اتکا هیس علخ هزر اسو هتفلخو لس هلو ناتو | ۷

 کیا نکیا دن چوآ تجمت میت یمن روکش

 دج هو

 فی حاج ندا نتمطم نیان یولفونک بم یی ببر ء

 خالی طاق بو دب دبا قلعن هين هر هر عا نر م هو هل
 . یدنلوا دیش وری میرال ناسوارک ؤا چو

 ناب وا ا هیچ یک نیغ نایفولع + هدناهیحلوت (نیعن ايۋ ثي اک تور

 هت رخ مظعار دمو لقتتم هنر خال دوغوم لج] لولح ۍدفا ساتکیاپ
 قیرط هلی هبا دمانز ور ترک دقا ندنوبیدنفا بفسون ما

 یکی هل روکذتهرهش ت تباک نابنلو کد هلغغوبشلوا لخاد ناکہ اون“
 نواه لعن عاودو )یدنلوا تیاسعو هبحوآ دلا یوم نوک تل |

 لقن يعاد مد ھاك ول هچطوراکر د تف انک دا و جاو تدور هد ولالهد

 کم هل نوک م رای دارنا عقارقهدیکب ر لکی ت وک اقر غلو ارادت |
 نی ین لکو لم طو نیم لباس | ۱

 بس 2 با لابقاو تلود نورماع سا ی
 توا تل هغب ریشلا ةا ید ()یضا دیک

 نکا تاو د نا یچا «دنی» دیاعم فرش لب

 ۱ سم بد هجا نایت فو خم ترار قو 1

O NE O E 



۳ 

 1 مدعتلا نادعف جد" هساراو یدادعتتسا هجو "تالاک لیصع

 هلنمار کر ون ثثطف دراطع هاش د یغددلوا تلع هنلطم لوصو

 یتساش ناشر ذو :هناضاکرب هدروکحذم یارس تولا سرفتآ

 صیصخت بس ان لحرب هدنلب اهم هطوا هلو :بور وب نامرو ۱

 یاوراو . نیرف هماتیم | ه دنفرظ هام چ وا تونلوا صنصو یتناساو

 بولپاب.راسسعشچ دع ییا هان راسپ و نی قوا شابطع
 یبرالیضحت باپسسا :تلمولع "ةلطو ۰ یمن شدم دیا اتت یود
 زهد كنامز ناقاخ فولوا لیمرتازب هقیطاقو نونو لیست
 | تاش نوا ناونعو وله ها الا جو تا
 ینغا کس رب رغ لع نالوا یسیلوتعسااسیپ ( راز ءاولریم ادعا

 | لیکو ل زعل بخت قیکزحءوس بولوا ل وتشهد فکر

 | ومارف یتس هقلاس تاب ئدیلشعلوا لیوضت هزخا یکلکبو ۱
 یلکب هلیلوق كجا شوک انب "طرف" نی یهاشاداب زما ق "زادعبوت ۱

 ناوجواق باب ذی هی مع تعیبط و نروح ناز بوتلوا اقا ||
 صخونصخ ا ورازا لمبو هاناو ارقف نایت ینساایقتشااا

 جاه نا عا یتکیدلیار ربو رعت تاش نالوا هدنشاب ییاح افا |
 هاب زا ا هدافاو ضرج هرادتل ودر هداز ناوشر یسنکبلکب داو

 هک وکی اض یچن دزد یم رک كلا وشنو را طحت هات موق
 یدننلوا زارشاو هل ترہدع هبا مادعاو هل ۰ نیدیا .نآوبد موب

E («یدنفا هلا فلمل لوط انا قب ار دلص تاوفو ماش ءاضق هیجوت)  
 شدق ماش ءاضف هرزوا ك ا طبض ندنمزح تن ەق روکش قلا
 اتمر دملج -هاداز ییا نالوا ساف هطلع اتقناس هل هيب 1

 یدلفادعسا مالننالا جش لوطانا رد قیاس ثونلوا هی حوت هل یدنفا
 5۳ "تور اه دکتر نو کس اف خان كف کا تب تتش فرا

 كنهدعفلا ید مست pO نضع | ۱

 سس

Sar رسم 

a 7رب 7 ها فما داوی اا  

 یکم تدر دن هعتما ان ادتعغرت فوت 4 اکدو ۲ بل ۲ هاد ۱

۳ 



 ج

 || یبدیع یغلاغا رابمطس . هیاغا نا ی 3 :ینلاغنا هایم
 | رلیصنریاس بونلوا ابان اک کی راغاغاجو ارب اسو . هیحوت هیاعا
 ۱ :یاباتطعیرلبا یطض ال رلتلوا مورح ندصنمو هلاحا هن .راتهسم یخو

 ۱ .تاو دیحاص بن اجرا:تفایض پیتر رکد )ی دننوا هلازا هلی هباهاشداپ
 أ .ندیهانت رادص فرطهدفلاس لاس ( تردف نورد یکزاب مش

 ۱ ینو دوا توانم ببر ه دنرصق هاب هلود ندهناک و لم رااو توعد 4

 نبال هغلوا هاکشایض لدبیب لبحموا یخد دینی اذ صن سوا یک ا
 .قیخز ټیم ییرامظعا ردص زاونهدنب رار رهش پولیو وک ل بخ وپ 1
 "نوا كلاوشو " تباجا دنب رتوعد هلی دص كعا را تبهاو تشانب |

 كشر هلبراموزل ضف مودقیهاکنهزن نانلوارکذ نوک ىج
 اږ یاب رپ زو تیدوبع مس ری ارجا مظعاردصرلب هدلناتنج نه زاد

 ۱ نهم هالا ندنوپ امه فرط بو دبات بج عضو هک لم أ
 :لاص دومح ءاشداپ بولوا راز هالعالم :رکبک یر انققا رسو
 !نارکتنمار . «دلاحیرلقدلوا لالبیا زدن هیاس هربصق نالوا رکذ]|
 | نأ دنزاراتوا توصو :ناویکناوبازادنا هلولو نالا شوخ |
 .نتیدناوا ظحبقافتسساندزاوآو راپ بولوا, ناانانادیآشخ جور ۱

 کد تمنع یار یتیراناو, تصحز واجد پاب راتب

 ك قرط ؛دقدنلوا مانعا ید نمد جوو ماییعط بس ر .هرکص :
 هلو چارو ۳۹ لیپ بپا سو جاقرب نیز نیا رادص ||
 توتلیف , يغالا لی جراب راهش روضح ,صرح., رزردارد دما ۱
 | تولوا ریشعم هدناو سمخ دزی هم دقو ین نایاش یس هده 0

 نا حرف یرودصلا ردض هلبا روصحان تایلاو روم ؛ورف ||
 در كتم یاب )ندید نانع :فطع هش اطیکش یایسلجاسو ||
 رامن اکا رمی راد ج راک شوم هدنداجس نت بیا (هطلغیا ارسرد ۱
 | تارت دطلخ لا زایی راز ي ردالوا نالوا ې ردك (دالفا نوا ||
 ان 4 ندد طخ الم ی رللاعو ند هظفاح اینو لپا ودر دنا عارچ 7
 توله دب دحج یارعس نار دغ قم یرلنلوا ب بان هرچ ندفر اعم بولوا ||

 ۱ انان نىكاتوكى بایضبف و4 غیب ردادجتما "چرد یزکا | هقبحا ی
 نما: یدی از ونوا بارطضاو مام اوچ هتسراو سعلارخا یا
 «دنارفو تنا تک .بویمهلوا 2, اف اک لیصحت یرلناّوا لالا ریپ
 هكا افا قب اس س اس یکک رایاد تب هه

 علت تیک Te mmr رسم



 تست ی بس سیب سی س س

efردص هتنایض یکیدتبا بلترت كنشانا نر دحا مو یتا كم . 
 ای زای هدنزاتس ناشلوا راشعنا هک رم توانا تاب مظعا

 تولوا ماش ی یلصم" فو بم هرکص ندوتناعمو ع اقشا

 سرر نانلق هداما ندنفزرط یساغا یرهکم هدوذنلوا تراشا هتدوع
 یخ ندنفرظ مظفا زدضو مدقتو ضر ءاناده اتش نرم بسا ۱

 زد ماش ماكنه بوئلوا م نکن هبلا موم یافا هللا زوم بو

 .بصاتنم تاهیعتوت )رايدر وب ما 1او لوز هبلاع باب _ماقمالاو||
 :هدسادشا كلاوش وا هرزوا هبلع تاوذ هنسح تا (ماظع یارزواا

 .یسلاو شعر اسلا جا ظقف تولوا یت اھیجوت ماظع یارزو

  یرلفرصتم هت وا تلاناراس توتلوا هیح و هاشاب قطصم ززو

 راتملخ هنب زادك و قو افا هدنراصم نازيم رتمو ارزو نانلاو 0

 ا اپ (ریاننو ناکدباوخ ناسا تاج وت)یدنلوا اسکا |

 لاجر بونلوا ترشابم هتناهبجوت ناکجاوخ بصانم نوڪ یمن دی
 ۳ هبیدنفا شم قلی اتن بوتلوا اقنا ثلاثو یناثو لوا ق قشو ناعباج

 کم تهد لوا ةا زۇ هي یدنفا دمع نکی تاماق

 زهق تناما تونلوا هیج وت هبیدنفا دمح مفا هسا قابو ی
 افراد فرم کتک هر جسم راه رتضو هناسرتواا

 | کای هاقمولتا “ دکب طض هدازانعاب سالا ی بام لوطااو |
 هاش هنیدنفارکیوبایاک ی زدهکی» هن یدنفا یطص مقاس ی راما |

 نانعیبان کمر ارے هبیدنفا ایعن دمح حالا شور د ی اکا
 ۱ هب ید تفا دمخ اقا رادًتفد تنهام رج هکندنتحا هداراشاب

  هب ی فا را یزدار یدنفا تعجب یکلیجیهرکدت هبلام ||

 .ةداراشان مهار و ۲ یتتلراقم هداني 2 یدنفا لیلخ هان زور كوك ۱

 | ماها اک راب س زن فاقوا كجوکخ ۳

 ! ناول هی یدنفا ناهلس شناد یب اکرنوبلاق هب یدنقا نیسخ

 :احیدبفح هداز ینومرابانابنوولع . یکتا یا ۱
 السد زا تیغ هب یددفا نات نیم ءاب رغ یادنفل |

 . لوناتس سا کب ی مش اه یار اظن هام ول هکب قدا هداز ۱

 . یسهناختوراب كالت ب یدفا عقب اف ناک ك باد خك س هناختوراپ ||
 ۱ تاغا یرضکب هب یدنفادننحا یمشز یزاظن کرس هیاغارمع جام لا |
 تی ۱ بول ات رافرتضت# یراف ی سیف ناشی |



 پول رد بوج هتوف : کیا نوا ينصوريکچف خارق 1

 ۱ كنیدبنفا ناچلح یرادرتفد دادغب بوق هنماخ ب اغا یھ اربا مهاو

Ce 

 ۱ ةد د صوصخح«دبع مون بست ا هرط , رهشب«دف لو تیاهن روک ذی |

eاجو نی دھار ہرا اچ ا 2  

 | ؛دنراکدلیا خایسلو لیعکت نرانصو تر اهم .غاجوا ناک دن زیر

 | هنبسیضب كن ولغج واو اسکا ولتلخ هری سو رظانو یشاب یجوط
 | وشاب هدهش هدناضهر خ ( قیرخ خوفور) یینلواتطعا یی

 ۱ هدرا کما ق اک کن واوفدب ارقا 2 کی ك كناضمر و۰دتس هزاخ

 لی تیدج باز تیانغو نوح تبولوا تلم ران هلعش يقاعتهچیور
 | تراز ) یدنلوا تعر اسم هنيا غطا نی زسکیخا تییاربپ فا

 | ماقمالاو ردص ینوک یش نوا كناضمر یهش (مفیرش هفرخ
 یاو مابظعیلاوم ندیا زارحا نس هدار لوپناتیاو ما روبضو

 ترایزز,بوراو هنو امه یارسب ما ےک تاوذ نالوا داتعم يرا روح
 كريت )رییدلیا ما ۰ ةباعس د لیصح هلا مان الا ديبي هقرخ مانینلاو

 لود ناکرا دملا هليل بولوا ناییزآ ناغرا رهش ( یطفییع

 | تخ را هد خف راب رهش رصسلا لع بوپپا ټی نوب اهه ياريم
 ۱ کتا سالتخا تیون تفو سان ثاقبط هدکدیو,«نفو پز ز هلا

1 

 برو مدا هداه بل هپ یراکد نوادخ نیتساو نماد ها بنرتیاعر

 بر ياضرلیصحتودیع ه ولص یا داهدنعم اخ طب دخآناطلس لر هاکو لم |

 | هلیرلد وب اه مودع نر هفال_ارادو غچار هر اپلاع یارب بوبیآ

 بسا سارر ند ناک وام فرط نکیشعا ت تماقا یورج هدیلاع با و |
 هدابفا مدریشبت تروص ینکیب هی دورو كلوا روخاریم ها تم |

 هرزوآ دانتین یخد هنخ اطرووخا صاخو نادا ها روفر دفا

 ۱ | فموسب یهلالظ بناجزا نزم بسا دورو) رایدروب اوم ترشا
 تد وع ندهنانلک یظعا زدص ینوک یی صکیآ كډبغ ( یهانت رادص

 بساو لرا هباکر كنب هلا ران ریصرلاطاق هل رلعارب رعتو

 ب ودیا لیبغنیا افت اع نان هرزواداتعف بولوا لصاویخدر وکدع

 ندحم رمت ورايت هوطخ جافرو بوکر هرزواوبوثو ندیاکر كنس,

 . زومس هوزف هباغا لواروخاربم بوقیخ هنس هطوا ضرع + هرکص

 ۱ لاوش (لایع ردصب نا یا تان یدلبا تایی



 دانا دعست نوب اه لس ) دلا شاطکشب یارسلحاس مزاع ۱

 ناتسنمج س هيهات میر خسومو ناراذک اعرس مابا( شاطکتبو

 جو جو موج سس تب سورس

 هدنکلد لسا تولوب ع وفو هد

۳۱ 

 هلیسابلا روش بوئرو نیرف هلوبق ند هنا ڪڪ وام فرط بوذنا

 | ساب اطع زاد رهش + هزکص ندنو ڭۇلۋا نی هر لصاو نمدخ

 دواب عیار و ادخ منص هعلاطموآ اوهقشش ءان هتشذلوآ

 زاهزاو نولفوب فنی هوم سان یاصک هدماناون تولوا ادب وه
 هلدرفلا نوا رتهش دانا دعس نالوا نوک انوکو كنراک ر یسارفن اج

 هئاظکب یارسلخ ان ین وکی هنلایجزکی كروک ذمرهشو هزات نوکح اقرب
 نالوامورردض( انا هیج وتو نیردص بصنو لرع) راند رون هج و
 دفا هللا at نالوا لوطانا ردصو یدنفادج هصاخ یانطارس

 تۆدا لکت “نزا دف رک تدم یوکخ ید كمطلا ناعشوشا

 یلوطاناو زدت زرکت هجو رب یدنفا هللا ضیق هد داماد هب یی م مور

 سکس ۍ دفا څا دی نالوایس هباب لوطانا ام دقم هیتر ادص

 مخ رادع یرکستیضاق یوطانا افناس یدلیا درفتو دادتنسا

 تاشو :زوهظ زز هل یرادح ات تاتلاع باشقا هدنفح یدنفآ

 باوا رورس ٌهفالس مزکرس هباافترا هنس هاب نا مور نکی توا
 یدنفا ی هداز قضا نالوا یس هباب هنرداو یسنضأق كالس اقای

 هلبسهیا همرکمذکمو كنم هصح ندوافا ناطلس قافشاو جام ید

 قلوا دود كد هتم ابق نماد یهاشنهش فراولظالوا نما نا اع ||

 ناطق بحاوع جار را ) ئانا دنع“ قوس هنتف وکح هس ور

 كنزالوق وام وعو ناوت زت نوکان بر ی رکن كرو کن 7
 یو رجب اا ؟ یک لنوناوا ناسحا یرابخاوم طسق یا
 زادهش رخ ندنفدلوا ناب اع یعج هلوا لیمکت رود تصف هدیلاع ا
 هيس تاتش رشهو نون امه طخ ند هزاک ولم قرط هلتط سو افا

 1 توللواتارفو ف داهشالا سور لغ ترش طخو  دوروزب فرش

 نالواداتعمو بسا شاتو دو كروكر وس بلای موم یاغاو خم رصتیرلاعد
 رفت( ماع هئا وطا عظعاردص تقع )یدنلوا حرقت هلنا تمدخ

 كمظحلا نامشو صاح یس ارحاكيوط هغطویکنا نوا نالواندنسترت

 هام وطلاجر ہد رک مضت یتا رفا هبلاوق ن انوا هیہت نوک زوقظیمزکب
 هدروک ممول ۳ رهاظ هب یهاتنترادض بناج ین دلوا رظانو

 - صج



 | وب هخذاب لعواو زحسار لیوا هدنبیقع لوزت ها لیصحت هداعلا
 ۱ یس اواف تاوهسهحورب هل زادح ات تبهو یزان لبضف تولتزب و

 |]جوف دیو ندا حونسند هن اهاشنهذ بودا لوخد هب برد نالو
 | قق هنآ کش نر نیک انتوا مف رادقاو نییاف حذو هیعست هلبا
 ۱ | کب نالوا نیما e DORE ووو دی

 | یکیدنیارضاخ نو او یاب هو یخ
 احوذ هدنس انعتناو ادا لروک ذم نویلفو م دعت نل انه ل

 ۱ بودیا " ےھفنو ضع هلی زونسولک ٌهب رک یبارطضا یتیدلوا
 | هللا فرش ظخ روک ذم لغواو ۰ نر هنو امه هدعاسم یزاتب

a ett >زی وب  jrع  

 7 نوا امه ر ناشلوا بو هتیمرح مه

 | هرادکسا بونلوا معلست داتسعم هجورب هیاغا اص نح اصم ناسنلوآ

 ۱ .ةلف اق هللا رورفس راهظاو روما هیوسن هدنفرظنوکحافربو دوبع |
 | یاعود یدلنا باتنش هوا قرش بوص لوا ناععتسا قب اخ !

 | خداشاب نادوصو برقت فو كنتکر حورس و غوط هرکه قا كنوپ ام
 ۱ ةیلاراش ینوک یینکیآ نوا هاروک دم رهش یدیشعا هات هتم غ

 نکروهرزو دانعم توقیج هنکعوکیلایو . نکل كف ند هاست یاسر
 | لولح را منا :یدلنا رفس هنفرط کد قا بویکیبراتعاخ رانا دوبقو
 | یواز خا هب فضافت هک ارعع كنانفاص لویخ نالوا هدانرهاع لیطساو
 اودی یر ںیوا ءان هتکیدلبا " لولخ د قو

 جارساو مالا بایهر ت دعو هلبا طبرهنب رال تو جارخارلتاهلبا ی الا |
 اغا قداص هدز اغا ناما لوا روخارم یو یتا كنه دلوا

 افطلوت وعد هلتعارضو لاپنبا ل اک تلصخ هدوتس راب رهش ندنورط

 زادنا ه باس هنیتشنلد رصف بوستم هروخاریمو تبابجا هوا

 | هدنشع یناع ور ذذلت بسک هلا اغا عاغصا هلیرالوا تکوش

 هدنم اتش ماعط بوتلوا لوانت هیهش دمعطا نانتلوا هت راضخا
 راقتفاو للذت فحاس "هدیشک راتفرابص بسارب نزم هیلایوم یاغا |
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 و هبفرت :یزاشزغت تهح كتهیرود یلاوم ضعب هب اضق دالب و

 ږدو قرصتم مابش :تلاباو جاع تراما (ماظع یارزو تاج وت |

 رزو یر دارب شلپ !رط تلابآو: ینلغیوبش اب هدرچ و هاش اپ دعسا
 او اسو رب یقتوتاعیا نوک ی شب كن هرخالا ید اج هیاش اپ نیدلاد ا

 | هلی تلایایفوطانآ تن اشاب ىلع نکی ذو فرصتم هنغاصت هلاحرت |
 یظفاحم نیتوخب ندنازیم بم یع انس هل اخرت بونلوا رپ ونت چاھتا نیغ ||
 كف ندنیس هدهع عاج ۷ هلبا قاسخا هپ اش اب نسخ |
 مورضرا یدنلوا مفد ن هن اشاب دلاخ نازم ربع رو کذم ءاولو ع 9!

 یی هتچ یتسلاو یلو طاب | اش ینوک بن یکی روکذمرهش لب | ۱

 هیج ت هب اشاب , مهار جاا زرو ليو ناسجا هیاش اب هاد عزو

 یوو ابا هدننبنف یلج بچ ( قیرج غزوفو یدنلیف ناو تل ابا ۱
 ضع و Wag لخادو جراج تودا روهظ شبا هد مان |

 | رزضو تراسخ یالتتم یب ةسک قوچ ییفو رسک ا بخ یر هناخ ابا ١

 یدلوا ,ردک ةتسراو فارطا هبا را نوکسو روایادخ نوع ی
 نالوا انا نوجا یه اش داب سدقن سب (نوبابهلدیضو هک

 تیسانم ءایسهنعف دنلوا مالعا یییدنلوا اما تلدنصو ا

 داتعم یرار وضح زر اسو مظعا ردص نينا موب,هلسیم الا ددع||
 ارل حاز هددفس تغ اس نا نلوا وابتخا بولوا ميو ت اوذ نالوا

 اسکا يهب علخ هرلنلوا یساشنا رومامو الا هبایرد دحناود دعب || أ

 داشنا ندر هننسکیا كموچ ما کاج یدنلوا اطعا رز ءرصو ||

 حیران اکحا رک اسح مدلیوس هی هدنوکر ,بونیا رد رات ید |
 هنییغس الوزن کذ ) هکنلفو لدنصوت هغ یدنوفرب یدجا شوامه |
 فرص هنسلاشنا هداهن ارت هحااسورر ند هنس قصن کیا ( را ا چو ا |

 ءاس هنغیادلوا هداماو لیمکت نوبل اقلرابنا چ وا نانلیق تمه یوزین
 ا فن اسب وت لاون اب رد واب رهش نوک سیخ یج د ر د هلد لا بچروبشا ||

 ی راغو زل فرش مودف تم همدم بوروبب لابقاو هچ یت هن هما
 تم نظن لب را ةباه اش تافتلا یناش ان نادوبفو مظعا ردص نالوا |

 ندک دتنا بحنر مسر یازج اان قرر هوا مرظعف هدیج دق ید زانآو

 لر لج نانلوا راضحاو شرف هدنوبل اف مان یر یابقنع ةر أ

 هدنربص وص لو تد وعو رانففا بسكال فرش يربکلغب تم دخ ۱
 یرح ام لعو, لولح دوعسم تفو نانلوا را تا .یدیاراذقبا داف ۱
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 e اىب تبعرو تاقتلاوب يانا رنج نوامه طبخ نیضتم |

 | ریهاشمزا یدنفا لیلخ تافو )یدلبا العا یهیلاراشم تل زمو ردخ اا ٭

 فاقد یدنفا لیلخ قباس طم نیما ندناکجاوخ رابک ( لاجر
 .بنارطضا شب هداتفاورب ندن امزرر هلا تخ وصشتلع نالوا اقرلا

 تب اج مرعو تلحر ندا ف راد هدنرخاوا یلوالا یداجوبشا نا تکیآ

 هن دامس هن انسا بولوا دنوتم هده برص هبلایوم یدلبا ترخا
 هناشاب یللع دیهش:ببقتربو : ,لاصتا هنارادربن رمز هدندورو
 | موخرمتمهنبزاتقوس ..یديننالا بقا هبنیلوا زارجا بوق اچ
 ی هل یا هاکباوحرابدق ::ییزیتلم بسا
 | وانتو .راضقفا هغلب لیصح هلبا هرماع مع تناما هدعب بولوا
 رباس لر دبک تولوا رادمان هلترهش یتیما حیات ندرزکبو

 | یدیشلوا لئامانانبلاراشم هللا شحوم دخ تّمکو لیا:یحدهبصاتم
 نیغ تیاطاهتپفرتو لابفا هرزوا یوهفم. ؛رخدلا هردکبال عن ئاو
 ' :ارزاو رفع هلثماقا هدیدم تذمو " الجاو نن هتنکلع بولوا غفاو
 | قلوا یانع هقلاس هدنفحو یفلا هليا اشاب نسحقبسازدص بقنلوا

 .قدینغا قارنشا هلت مه رن یتخم مجنو . قالطا یهلایموه هلبا یی قت
 جاتو : ثاقفارا یا لبا ی امارتفدو همان رور لاو هرکص ندنوب

 |! كلود لاجنر ناتو یرماعم هيلا نوم یدلیا ت تاموهدروطکخ ذه

 .تخاص ملا  دوهعو قوقح تباعرو . ادوجو لابو  یرادمان
 | پولوا | تکم هنافّرع لماتدومو ذبحت هیاملع بولوا . یراهتشا

 هدرفس بولوا هززوا ماحد زا یکیعمج هاو موب لک یخ
 یفیدلوا ذذلتم سکره ندننوررکمدنفو لودبم هیادکو یاب یتععن

 هلبا لجا تف و ۱.از ندهلم اڪ هام یرمع یس, : ردلوقنم

 رایچهبح ندن اکج اوج كءوحرم یا دجاممیرب قفل .ماکندناهج

 ليعاعما فئار موج اف بولوا للغوازب لصاو هتیراهجرد یک,

 یولوا: چاہتا نیر هلبا جاو درا هلابسج "روا یتسهربشمه اشاپ
 یتربف هللا تمج حد لب دیس رک نب اع ی ریپ

 کب نران هددهحلا ښا خذوا: ..یدارلیا زیوتت
 ]| همش طض ندتسس هرغ بجر (هیملع نا یھچوت ,یدلوا توم أا #

 ديلا یساضق دماو هب یدنفا نظم یونف یمانضف فیزش س ڊو

 هي مو دادغبو دیو :هدنلباوامتچر, هیع دنفا فیش 7
۳ mmo £ on ا < ا 
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 دتح arana ولو و سود وار او سعی و تحویل هست

 یربظ ۶ Rs E بت عج نالوا راد تایر[

 قبح رو ظ) راتدلبا E هېجو هیجوت هنر لیلام یاسا رم

 91 نسا هدیللندنف یم هضک هن هب شرا مح یز وقط روتا

 هلا قار >ا یا رخ سهالحاس كنيدنقا ناچ ىدامادقراخواور |

 ,یتفدنفک 1 ران یجدردن وا روکد مر مش هلضف ندنغددلوا اعطا نی رف

 | شکحرتس شنا ید ندنسهژاخراکر یخ هاب هدش رفتی هق |

 ۱ یار دو تیارسهقا رطاهلتسع ید غ كل کور تولوا شک هنابز ||

 || ته هتننافطا بوشت رزومام ریاسو ظعا ردصو تقفشرپ رابرهش |

 0 تولوا قرح ىر هل اعرو نیست توب ردفز زویشب قبو کد زف اوج |

 .فوخو مف دنم یمطع هیلب وا هلا لوم تءانع نکیشاک ت خذا

 یدلوا عفن هو لناز,نورد جالتخا ندرلنا وا فط هلی اتمازتب /

 :توط ندناعما نکیآ رذیااشاع یا ندا تااخیز سخت ۳
 ۱ عارف رذرب هثسهناضتراکریایخ هضاب ور اومظیشر لکشلازو دع هناشم ھن |

 || ةفانكاو اطا كنس هژارشو ءاز جا بویلناج هلی دنلتق وا ظقردلا

 || هد یدتنانلوارکد شعارا رقت ی یکم اهالی اشتفأ

 ۱ رد خس ینا تولوا غفاو ناور ءال د اا
êلترا و ا قوزا دتیارس تفا ی نام كاقوقره کش   

 | مولعم یزمس ا ب اہے تالار ا¥7:باواوا سوتاوهلوارادهتتوا
 حاز ناو ارزو تصاتم ضعب هتخوتو اا ) ی داوا" اتالات : ۱

 خالی او كفا یو کیش یار نوک كروم ره ( یخ اھ
 قظصفررو ییابانامرفو ۰ هیاشاذدمحم دسقسار ر د خالس دا[

 رذش ًاتناس هل الا یغاصس كالس یلابایزوا تونلوآ انشا اغا

 :هداز لباب وكلف ناطقا دارغلبو هاب مهار یو نظفا | ۱
 ۱ هناتشناب ناز ر نوقلسیغاصس كالس داشان دمحجا جالاوزو

 تونل واهحنوت هب ةناشات هلل ادت ةدازا نسوس ندنازترمییلظفاخم ریو

 | ظفر فا رغم نناوطتیاوک یجندرد یر کلر و کک دمرها |

 اقا زاد اکر تّولوا عفاو زود ةە رک نازک زاۋا 'اظعاو دادم ||

 تح س NEN | .ییهانب تزاذص لب یسونورفم تفطالع :تاغی ىشتەي تطاس
arame 

 رج دون س ها هوا دخ س مک ۱و د ا
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 | ناخاولنم نا و السا نیس ۳ ۱ ۲

 ]| هر وام :تفقآ هناکزالا دبش ناولو:ناسناوا بر نشد یار اآ

 ا
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 ١ا نالوا هدننیعمو هيلا یوم هد راکم ناکم ردص روضحو زات نخ
 لالا ینو  راتهفاو تاهابت بشکلبا علخ لت قاطباض یرافچوا

 یالا لیمحت یه نخ زار وهام نولنردنوکهرادکمنا همر دکج ةعطفرب

 یز هیجوق ) رلیدلیا لیصوت هپ رمان رخ هبا رارمآ ندنتلا یکشوک
 | نیهاش (رصع یاهباویخ هنباهب جونو قب اش ناب رعکب یاغاب یناریمراغ
 هدنخاط روفکت لا لاصفنا ندتفلاغا یرفطی بولوا یداماد اشا

 | هدنلناوا یلوالا ید اجب اغا نسخ نالوا لاونابردرابییهشفطل دنصزم

 قافشاو تجحرمهدنزونتمد هل یم هظقاحغ نیتوخخ یاری ین هنزا
 قالا هتم ید یغاعتسلیدنتسوکهدننعضیرادنقایوزابهب وقتو
 دم ززو ةداز نسم فرصتم هنب ناغاخسلیدنتنسوکو یهو
 | هرس انا ةرصقو یقزضنف هند رطح هبا هظفاشهحور ا ةاشاجا

 ىع ىلا تاره نالوا بالقنا تسب كاتشاب عطرا دالس رب زز

 | یراخم کک متخیارن یراکد رک هیاتروضح 7) یدنیف فثکسو

 یزاخف " یالتصرحنا  یتابز تجر قرغتتسف (ععلا یا عاجرد

 روک دم تاک نالوا بنک صا هلن باک دعبهدنسس ههادقم یتزش فی دن
  | ۱بل یباضفنا كرنا لوف ندزومآانکع هجبزاو . ناف اياق

 هتنیآ:روتلوا تارق هبا هلماک ت رامطو بلل ةوفیط دونو ۰ دابنراوت[
 ۲ | ۱نضعبو :داربا قغندلوا " داعتعا:نافصا نری = ازم لو /

 | یابارم "یدیشغا --دازالاوراب هش روطخ نضر یفکو بولقا
 زكات تؤلف ٠ :لوقو» ندنفیدل اتال وقطر وص عاابطنالباق نالد

  ۱ندیلغنل ودیاجر ال سو تک لک اب یک نو اذیت

 و ذبح نه هنادداعس "هناتتسا- "دنکسویفذ فت ال ناو سر وا

 [| .ماوملا ىلع ماشغ ردنکسا نافاخ لب درج یو هدیف هکخزاو
 هدیفوصابا نح تورو : مازلانسهلوا تارق تب رش ئراتش

 هک هلبداسقتنا نلفاچ سلجم رب حابصلا لع هدنب رق قو هلاضماک مقاو
 قرلناۈح ران خو بینرت یاره *ورجا رب هیعرقت ندرزوک جا

 راد. یبا نلاتمزولم ز :تیطت ملا ةف تاور وم ا
 تن تک :عماجیژان اندمتحم ناظاع یزاعلاو غغلاوبا .د تور ۳

 محن هداشنا ونو ۰ - تارق تن رتش یرابخت یجد هدلحمواو فار
 تكر و عفو قفل ۇئ اداعد ءان 2ر کلا تاور غندلو ساوا

 بو نلوالا یداچ وبا هلیع ةتَلاح تیز قلوا باب هصن لب
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 جاعزناو بایطضا هدسان بولق لیوا بجا لحم فاو هاك وضو جات |
 نوعا مفدیب هاو یسبشاب ج هبلوط رایج اتسوب , یدیارولوا لصاع
 کججان ۵ تحناح هیام تلچ نددیعب لجو ای : هبل وطرب داماو

 بلا دوجومزاب اوب زکا هک هوش بو دبا اما ليلا رع

 ینکجهیلبا ر وادتسا هم رخ یافطا ,یودیف راص هری ینعوطرخ كتهبلوط ۱

 لیعفهت ند رب بوراو ةت رخاهدسلاح یٌنیدلاق ون «دروکدع
 هدرهاظ تروصبویلبا ابنآ هلا تامایّقم للدم نکا ارجایروکد مت

 زل بلوط داچا ون نایلوا نکخذ ندو دلوآ نایین یسهدنافو عع
 بوتاواهدارا از و نِدب هرات قراتضم نکا ها ناسا |

 یرادم دم رخ یاغطا لر هبلوط ناتلوا رک د هدر ال صعب قایق
 هرات یافطا ریایتونهنعامنوا تب هملوط نوجا لامعتساوزمشن هلقلوا ||
 فن ذ رش يلوم ندنا وخ) یدنلبق لابتمالا مزال لرادنصا هرلتاوا ر روم

 تلصخ هدوتس هاش نوک نمک نوا كلوالا عییزرهش وشآ[
 تیعرار انا هات )همش مش معمای: رجلا نا طس هلی را هناک ولم دیا ۱

 هلن اف یو شوک كي صنیتزقد ناکرا نالوا دیم ت زر و کچ وا |
 ابقلا لضفا هيا ايضا دنس اينا ي بورویپ تبسم دیک كلام

 تواب و زوفلییمحت هبا عاج ا ناف رش دنوم ل اچ غن لناترضخ
 ! رليز ول تیک وش رٹ“ قوش هلن را هناه اش ي ازرالادیار هدر
 :a *رهتف هنا رص تناما هیچ وتو سی اهداف یاتفک بی

 ی نطصم یداباد ایا ىلع: تاز نالوا یہا دم ظعا ددینپ
 یبمناجیف هد روک دام هشو ۴ شید هلباهاکاج لصرم ت
 هللا اب جاخا تالا نبا هاڪ يما بول وا مشی کا اخرا

 هډاذاغا هلا یه ی نالوالعْو 9م نت یبقا

 :بخاصم (مرمص نما بپجن )یدلزا تمفر جوا دعاض هلا یتاما نوش ||
 | نوڪ ی چ جوا نوا هیرخالا عیب ن مشاخا ما نالوا یراب رهش
 لا تنس تلین نفاخ | شو دور ن نیت هاچ باج هل ی تاغا هرغضتا |

 اار د ییا لا( نوا نسب

 ا روم آهنی هظفاح کیدا رادکا دمالشلابا وصف 1 خنیالوا چا دات ۱

 | جی د هلا حط تاما تقف |

e eyrیو جو و سو  

 سعس دی

 سو ي بوک لا یو یزادزفدنضم قیام ا ءارما 1 ۱
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 ی
 | دم هل ناخییع میش نالوا یظفاسحم هعلق ناخ دازا م دنزاکدلبا

 ] هنسهعلق هیمور هل نا قلعتمو لابع كناخ عرکحو لاقتعا ناخ
 . | نيت ناخن یکیارو یراوس زیبیتلاشب نویز هظفاسحتو .لاسرا
 . | یدیمودنکو نیفلتو هینت ىب رام يا تیاعر هطابتحاو مزجو
 | دومام هلا لاحوب ۰ یدیشغ | تکلع ظبض جام البو تم رع هن امفصا
 | شاتظ هدنخآربط راشفاو .لوختد هنکلم كناخ دازارانلوا هطفاسحم

 هارو عفاو هدراوحو لدصاحتینما هرلکوع هدر وضو هلحم مان ناک

 | شانب هرکسع یربسغ ندنرافدلوا لغتشم هترشعو شنع هليا قرغت
 هدنرداج جد كص ندنآ شاعتنا هلیعسا ناخ.بع هدنس شابلزقو

 ران الوا لولغمو دین ع» نفی داوا باوخ هم دص هداستفاو بان ین تسم

 ۱ *ضالخ ندل الضخاو دوبق نیز اپ و تسد بی رفت بو دبا سا سجا
 :تعزع هنرداح كناخ سع بودا صیصورت یناسعوو دهع هنر هنایمو

 هللا للصو هلوتقم ناخ یرلیینجا نیک هنبرللاو لس یوقحو
 یمضعب و بیغزت یسیضعب ملرانلوا هدرا هیرق بوردنلنا ی را هدا

 | حو بښل ینقارطاو عوجر اد و ودا دنب اتیمجج هلبا بھر
 ]| ه« ناوخ وا ناخ نادر ملء ندنززا داوه رک دنز يرغندنرلکدلبا
 ناجی هلیراتعا راهظتساو رابسخا هم وةر ی هیضق هل ملو بب رق
 هدا كب قلا شب یرلتیعجداوسو لسخاد هتیعج ید ز ون زم
 دراو هاخزازا درا رخو .بولوا لنصاو هترا هج رد یراوشو
 نیممح « دلی نه هدرخ دزو نین رکسع كمي یدب ىلا هدودآوإ

 | :تاخدازا هلبزلغبا نیکو م شخ شیش هلاوح هرخا امهدحا بروک نرو

 یربشغ ندنرلفدلوا رفظو زوف لیاتلیدئزو نعدعو بولقم یرکسع
 | هی رلیعچچ هلتمستوب بولوا ز ابو دم هلبارانوپ یرکسع كن ابخ ازا
  بولوا ی ابنط تلو فعض هتفرط یرلعصخو تر کو توق
 | درو هذنفاربطا نادمه نانشل ومیلع میخ و هدنامفصا ناخدازا ويلا

 نر ید وب میت کس دع جو ةاہنہ اکا |
 "ینیدلوا جراخ ندرمشب عیب دیا دلوت هن ندردق واضف هی

 ندیا دوزو نذژ دحرس راسو ٤ دیهعو طسب یسیلاو دادغب ی امدقم
 اعدقح (ون هلوط داجما )یدلبا دیانو قیدصت یهیلاراشم سد وابخا | چ

 هشیا هلبا ییس رز هعنچ نالو ه.دقرح برم را هبلوط نانلوا ازا
 هام لقن هی کر اب ۉ هلباهقرا هلال قیرح نالوا ديپ هرا هعشچ نیر

۱ 

۱ 
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 لاک ندشرمصم احو یدنفا هللا ضيق نداد هاو لویئاتا

 یسبضاق هعرکم هکم اقباس ینوک یجنرکس یرکب لروکدم سهش (یدنفا
 هکم افت اتسو لومأم زعا لبان هللا لویناتسا ءاضق یدنفا هللا ضيف
 لبا م رات رخوم یدنفا هللا صف هداز یدنفا دم یسنضاف همرکم
 یدنفا ندلا ل اک د منحت یضاق دماافاسو افترا هنسهباب لوناتسا
 ترافد شنا را )یدلیاانمودوصقم بس ک۸یتوکح+یهاقرهب |

 ضاخ «دنواصه راد (یشاب هطوا صاخ تطابسوب هکم فیرشب
 زاحم تمس تع نع بلاط اغا نط ضم نانلوا زارف رس هلا قلیشاب هطوا

 هدنقح هل غوا زنات ر کتماد هللدصق زارحایهللا تب چ تاب وعو

 ر دو لاسرا هتفرط هکم فرش لاسنهلو قازرا هاها تفطاغو تضخر

 س

 عقاو هداش ان مساق یس ہیک یکتا یر کیو :ییدب نواو یتوا كرفص

 ییماضق ابشلا بلح هدنس هرغیجر ید شما( فیلع تاهیجوت |

 نابشو هبیدنفانیسحیونفیناضهربمزاو . هپ یدنفا نس>یسبلک

 ناسحاو ةیحوت هب یدنفا هللا ةمعن یساضق هطلغ ندم هرغ لوألا

 بدتر ) یدنلیف نالذجو هاشلد یو ره هبا. تولوم هبتر زارسحاو
 جوا نانلوا اشنا هدهیماع ةناسرت هخاس ( رک ن ویلش و

 داتعم هج ورور ادب دب يج هلوا هدب سر همانخ كنوبامه نوبل لر ابنا
 ندنرانوب امه فرط بولوا راب الاو زایرهش دارم یپیزت هلبا زر وآ

 رھش را هزیوآنآنلوا بترا ندنفرط تلود لاجر راسو مظعا ردصو ||
 هرزو) مضر نالوا نیب هدنافب مشت زفد سرخ موب یی تلوالا میر

 یدنلوا هطاحاو تاعیتسا هلن كن راکنروزو درز ٌةعتماو كند یرقبع

 هدنس هعلف یرب هززوا هجو یییدنلوا رکد هدالان (نانیناربا لاوحا 3
 تقاط هنقییضتو هرصاسح كناخ دازا یرکسع مرک دنز نط

 هم

 | بونلوا م.دوت ههبلا یوم یحد نوب امه تافب شل ناشلوا داتعما
 || رهش (قی رح عوفو)یدلوا یناعس تب یوسن نارهزاج هلبا رورتسو |

 || هلعش یو رج قیرح هدهطلغو هدشب رد یرولسو هدننسهلحم فالو |

 یدلوا روفع بر فذطما "هدر ک افطنانزسکعا تیارس هفارطاو |

 | یداجو هب ی دنکا سعد دمسحا یساضق راف رهشیکی ندنس هع ۱

 ًهنمقا " «دننام هوک ششکواو هطان او قیلعت هن ولف نانلوا کز

 ]| ملسن یی هعلغ هبا ناهتسا و عدقت یبللامو سفن تنایض بویم هروتک
 1 2 - سس ٩
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 تعاظا تعمیناف ناشکدزکهعنو .. لازا لالتخاو شروش نالوا
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 "لاه نالوا هدرو کم دم لبج یر ندنکیدلبا لاما هدایقناو

 یانقفو <, نیهوت هلتسایس فیت ین زر ادتفا یوزاب كنابدالا ةفلتح
 هن اهاشمزاکم فونص الحسا هدنقح نتنابا نیما ییضتهاباو تیعر
 یاسوز نالوا « دننیعمو تعلخ بو رب هتخود هزومس بو دنا ب ا

 زذخ هيلا سزا ناتهاخ د ذعتم نونا سانلا هنب رلكب ناتشندزکو لیانف

e 

 عیاقو )یدنلوا عبقوت لاسراهنفرط یواح یناسصتساو عیفرت یرانعا)

 :ندنغااغا نیرصلت (ادیصیلاو توف فلاو ةأمو ن نیتسو عس هنس

 یوطانا هکحاشا دمح !دیسلاریزو نالوا عارچ هترازو یالاو هنر

 (جموکرقم یدیا ین هلا یکرت شاپ ریما اد هدنرفرط ناتنبرعو
 لناوا یربخ یتددلوا هتفر هزرخآ یوسو هتسخ تدعرب هدادصنالوا

 .یمیلح نالوا توو رادزفد یدیشعا تلود هعماس عرف و هدة اید

 .ظاطحتا نجوم هدلالخو یروطیاد هتهاتغس كتب دنفا طصم

 هل دص بو دین هزت ند هت اق سا انعمو بیظن انعم تّولوا یردق

 !هجوت ههبلا ىوه دمر *«*غ ارم رسم ةبتراب ادیص تلا
 :تاکلانسرو یرتفد بتصن )یدنلیف هیننولءاخ راذنا هلاهلسو وب و

 یدنفا ی دی نالوا لوو)**یکذ  هلیتفدجخ باک تسانر ۰ بولوا

 یی - بت حسی

 هلا یوم یدنفا.نامعت نالوا ینا رکو فرش لالا ساز تسنکم

 هني رب رهو ۰ تعاخسابلا یجد هرانوپ هدرو کک ذم عوب تولوا فلخت
 نونانمه یاهود تدوع ) یدنسشآوا تم دخت نیبعت هدح لع

 :قوبامه یاعنود ناشاوا رب سدو جارخا هرک دفا مدفا ندنوب

 لاصبا هيه اتنا“ هیالساات اب وصمم اان دمو رو بارد نادوف

 یدلب اما یاو لیبضحت هبا هیس تلخ ست هدنکشوکس یارو
 نانلوا بنرت نوک ان ئچ در د یږکب هلووکذ ءرهش (بجاوم جارخا
 طه تق یرافدلوا قعسم تب رللوقتوبخ امومع «دناکرا دنلب ناوید
 ملز هرانل وا رومام هنصف تولوا زا وفا ندهناسه اشن رخ تحاوم

 نماد هننزخ بوتلوا مت رود تحصم ۾ هرکط نوک لب و
 نامه طخو تاضستشت نالوا دوروناسرفرتش هلتطاسو اغا |

 ءاضق هیجوت ) یذلبا نوزفا یپیهاشت نادص فلام ور دو

 ولناتسا

۱ 

 1 یچل رادرتفد لوا قش ثب هزروا حۋ رشق ® (یناثو لوا هک دنو

 نام یدنفا هللا دمسعینان ب تاکنا نشز هبا زوک دم تنمو لک

 ۹ 7 هه

 رم ee رم
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 و داس

 ا RE دا دنفسا و ۳6: ۱

 هفتم ی وانتا هنس هم دص تاج دارا ب0

 || بولوا راغلیازیرنانم هنس ههل یربو "ادیب مارناو یش ۱

 هباشرابس یی هعاق ظفحو هال یرادقمر تدریس یو هاا ۱
 نالوا هدنیهاک ود زا ۱

 عرک  یدشلوا ببصف هناخدازا تاکزادت ی

 ناخدارا بولوا هر روا دانخا جو دادیسا .ندناخ دمح زا ناخ

 یتکتدلیا هرج اشف زاغا هلبا هریچیو بوطو هرصا نسهعاق یرپ ید

 لصوم یرغ ندنکی دلبا انا زب ع اشاب نایلس ارزو یسلاو دادغب

 هنس هد اط دیزب بولوا لحرب لولسلا بعض یغاطراج سقاو .هدندو دحج

 لصومو داډغب ماپا شکخا بولوا نمکم ةنابقشاو صضوصلو نک |
 ۳۹ > رلایشا و لاوماو مادعاو لتف یلیبشیانباهلبالورت هب هر هداج نالوا هدشن ایم ۱

 هلبارکسعق وساضعبو سفتلاباضعب یرابلاو دادغب یدبا راردناماس قا ||

 نکم "هدوسا نلاوحوا هسیا لا هن تدعربو تفدو مامتخا هنری دات |

 لئاز تنطش نالوا زوکررم ه دنرلببخ تابط قلا بولوا یراتهلمو | ۱
 یدیا ردیا ج ورش ةتارافو بهنون . ع وجر هنب رای دق راک هن تویلوا |
 ریمدن بولوا ه دیسسز هتباغ یداسف كلر وک ذم ةف اط هداتثاوب

 ینبلاو دادی ندنکیدلک مزال ۍرالاخدا هبهطبار تح هلبا لاضیتساو |
 تکرح نذدادییغب هبا اخدو تام ناتو زکاع حجل |

 هپ هر وک هفیاط هدنکیدلیا تلوضمایخز بصن هنساصص كلوکرکو
 رزو رکاب هلا ناما بلطظ یسهلبب چاقرب بولوا یراط ثیشخو فوخ ۱

 ناکا 6 دنغاریط نیدراخ ی هناخ ك چ وا فولوا ریدت هدونسس

 فلخت نر هز وک ذم لنابق + هرکصن دکد تبا ناتسا هلی طرش قلا |
 هبلار اشم هل دف لاصحسا ةبهروا هر یترام اظن تروص ترلبدا |

 نانل وا رکذ بو دیا لاجر لاطبا لاحر طحننماد رو کم لنچ

 مانعفاو موجه هش رار ږوا ید ندفرطورو مادقا ههر ایش اشا |

 ینایبصو ناوتنو ریهن یزهقنلب جافر بونلوا مادعاو لتقیسښ کاو |
 یاوجواو ریست ةتلودردیرادعوطةم سۋر ردف زوي چواو رسا ||
 هلکبا ماسهفاو هدافا هل ین اریرحت لصخم نکیدریو ماود هنمابظف ||
 ةر چیز دام تاهو روج نالوا دل نام 1
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 ۱ قرض هب هل ارت قلم هحورب یتالصخ ءزومتالدلم ءاتن:بولوا ||
 هاب ناطصم زاد يل نم ريزو نلس علابارتمو 1 هاش ابلیلخر رو نالوا

 ناخی یاب ناوو هب اشاب نیبیجریرو هداز لبلطا .دبع لابا صزافو

 هیحوت_هباشاب یناوصن جوک زیزو یاب هنداو هیاشاپ فسوپ
 لاو نالوا رو دص ةتقاتفرش یراغا تعرع هنر ایصتم مدقا نازو |
 | یااگکاد یارسس حماس (نوبامه لق)یدنلوا هنتو دیکات هلی هیلج |
 | لاکتاو روص ید « داوه تاعفصو عقاو ظح یانیئسا ندشاطکنب ||
 چ یعچوا یجرکع تنه دعقلا ید هام ءا هنغب دلوا عیطنم تدورپ ۱

 !هیانهب یارس هللالفن ندروکذمیارسلحاس هاج چ وادخ شوک |

 انتي شل مطا یذوبشا(یضا دعك ۳ ریدر وی هاکیاج تیعرماع| 1

 یردان سوی رو تنس یارخا ||
 هشوکو لادحو هعزانم ع وغو هدننابیم نارباناناح هرکص ندتادعنا ||
 مرگحدنز ز هدننن نانا هلتتسح لالتخاو شروش روهظ هشوکم ||

 الاخ ند هشوانمو راهم بوتان ولتوف ناسخ ذازاو ناخ قطعمو
 peg هعفدو یدبا رلښملوا
 قتیعج هلاهلع هناخ یطصمو راز راکه حرق حرط هلبا ناخب قطصم

 ابا ف قوس روم ارور

 او ت نکلا در کشم ولات ضلع ا
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 ا چک توا از وعن دن لس و

 ضوء عال و5ا شابو هباغا نیسح ینلاغا هایسو هل راف رم هتم كزلغ ریو

 امى د هناهیدوتیپهانعماظعیارزو بونلوااةنا هکب للعهدازاشاب اب

 5 اهکیلااییا مور تونلوا ترشاتمو اذ ینوک یبکیآ نوا روك ةا

 هی ان ر همش رزو قناسي شاش واح هتسوو هب ll :ناغعر رو هداژاشاباا

 اشا دج قاز وطرز زو درکت لاتاو باشا دخ چالا ابا

 هیاشاب دمشر رو هدازلهرزشاویسو _ هباشاب یار وامام تا وپ

 یرلفاصس نتلداو نئدقو + : هیاشات هللاددزع قسا ردنص تلخ تلاباو |

 | دین ادیسل از وادیضو پاشا دعس ارزو ماشتلاباو جاح تراماهلقامخا ||
 هیاتشام ی دلا دنیعس را نو ی یا سلب ارط هلرغلغویشاب هدرجو هیاشاپ

 هن اش ا جارار رو مورضراو .هیاشاپ دمج تغار ر زو هقز تلاناو

 لیلا دنع ناوتلاباو هیاشاب ږی اج اطا ریز وقلنروبهجورپ رذلج :تلابو|

 هلا زتو هراش ات یل شخ راد ال ضحن هرومو هیاشاب نسحر رو هد

 بتهامراسنو !اقاهیاشاپ لیلخرزو جل ن دل تیکه نخ ایس

 | فای ): یدنلوا اونسارماو اهن رلف رطو هبحوت ژاناریغرمم ا دیولاو

 قوکمینشر اه یا نوا روک ذعهام ته میا ردنا ۱

 || ثوغد قلۇص ماد م هاشداپ غن اکتساو عرضت ۱۳ ۱

 تاجا ههیلاراشم توعد بو دیا تفایضو نشُج بیرت هد هلودوا
 هد هغ دلوا ندنلیپف تیاعز هنسهچش كارب نک م کو كارورپ هدننا|
 ۱ لا اف وز اسکشز هنر دلخ لر هن اهاشمو تف عينا هقبدح نانو ار کد ||

 .هنمرالالختا. دم مم های تسارجا لابقتسا حسز یراترظح مظعارردس

 دبی ره دربی زاوا ES راس نوخ بویابا زاسین یور شرف

 ,لکشمدوش نالدبحاضاراک ایک رد عج ود زه« دوش نوح  لداهنت

 هلبازاوالوضاو زاس هنر... ناکد ناوخو ناکدننز امن ةر زواق د صام

 كی نطو  مارغو قوش میت قراهلوازافنا هلولو كلف سقم قاط

 لوقع ناسر تشهد رازابناج هدندیقع یزاکدلبا مایهو دجو نکاس |
 عامجانوهااشاعووسو : ازجا هبرغ عاضوا هدنزوض قحهلوا ]|

 یتادراناو تصخر هرارک تک هدلاح یریک یا افلاهنرمح یانوادیرلت

 تیم وت قع ق رع بو ا روس یک ندع رو تانى

 جد ینیلصم ناولالا ةعولتم همعطا لوانتو ناوخ شرف هدعب راب

 نشت اباد چاقر ندیمطعا ردص فزط تولوا ناسر هتاع

¥ 
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 ۱ | تططاو عاصنلا نته ذلاقاوطا كن رشخ رها راجن هقخب ||

 ن: "ولا دبع ندنا ةيمستهل مان يهذلاقاطاو ربظتیباک نالوا غوسوم

 7 : ناک دشناوح* هرکدنو همان لیلب و یفیلاتغیلب رثارب ٠ هرن ی اھا

 | یعام سو هتسب نالوا یر بط عبط ةداز بو دیا فص هل اسر ررب هدنفات

 | هیطایمدو هیزمه هةشبندنون بولوا شجر ف هلباوق عابط شفنو راکو
 | مه *دیصق القنسم كملاراشمو یسزمخت یرادیصق هدربو هب رضمو
 || تازات هکب بوغرءو نافرع بابرالوبق نام "هدیحنس یس مال .دیصقو
 | فوکس یخ یت وا روپ زم هام (ٹاهنجوت عوقو)ردناقلاولضف نادبم
 ] یداماد اشا لع تزرع یاد مظعاردص بولوپ ع وقو تاهبحوت

  قلیشابشواحو هری دنفا هنأ دبع ىلا ب ب تسابرو هکب یطصم

 | كجوکو هبیدنفآیدبع تالیج هرکذت ویو هکب فیطللا دبع

 | نییکلکیو هب یدنفا زج تالبجنوتکمو . هبیدنفا نامعن كالبجهرکذت
 | بوتلیف اورماک هلن مایقهدنرلعاقع یلاع باب دخ اضو اقناهب یدنفایتوع
 ۱ | هبیذنفا دج | لکت وکی سنا هبیدنفا یطصحیهعل> یغلرا درتفد لوا قش
 ۱ هیدنفادیعس دج یابجن اشن بونلوا فا هبیدنفا خ اصیرادکسا یا

 ۱ هبیدنفافسوب همانزورلوب هبیدنفا لیلخ یسیلوتم م.احیکبیتامارتفد
 ۱ | اغا دجشیسارخ کف سکی تن امارهش هب یدنقا مشاه هبسامشاب

 | هب وتو عیفر 2 یردق كنب دنفا رکب هلی ساقا یاما هناسوو هیجوت اددحت
 ۱ ۱ هدازاعا نیما دجخیتاما محو ةریدنفا هل دبغ أما هن اختر منع بو نل وا

 ۱ یسهین ال وطان اغا یلع یی دفکر هاش اب كلج یاماهپرا هانا نیس
 | هجوتهب یدنفادجم هداریسومیسهلاةمولنآ هکب ینطصم هد اراشاب یار

 طقاس ی درا صنع ضعبو طع دخ روم هست یسهغشآندنوب یدنلوا |

 | رع ی اک هامسس  یدزلوا رب رحم هلبا بدترت تیاعر یرادوجوم هلو
 هب ی دنفادجا یسهبساح هب رحم هب قم شاورد کر ادم هب ۍدنوآ

 | دۈم ىليج هرکذت هام  هکب هلا دبع هیچ ن دنخلاعآ ریکشب تافوقوم
 هداب هب یدنفآ دجخ شد ورد یتاکرلشواح همانزور كاجۈك هبیدنفآ ۱

 هځند با رى لو یتاکرلت وبلاق هب : یدقا لیعایما هدا زاعا یکلیح هلن اعم
 هرات لم صم یک ضا ین اتو طه دف ارکییتدسو کا هیچ ۱
 لا دع یس ناتو زاب لوپن اتسا هکب ناولصهدازاشاب رکب اقوا كب 5
 هداز اشابمهاربا قز اظن یہ هناختوراب ی نیلک ہی ی دنفا یم یکی دنا

 سنت بوت دارا یادت وصق ب ووا هیج وته تقی عام

 جی 2 4
OE 
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 و بسم

 ویلا راس (هججرت )یدلوا لجو نع قح ثجر لصاوو لجا تاد
 لیعاعسا مالسالا جش هدنسهدعقل | یذ یتلا ن اسقط كر هيلع همن هللا سا

 دوجو هراوهک شخ هنارب و دوهش یارا بیز ندنیلص كثب دنفا
 صاصتخا هلبس هبتر هک ا لقعو " صالخ ندینالویه لقع بولوا
 مولع "هدافتسا ندیدنفا دجش یطوطمو ندنررهک لاو ر دب هدنم اکنه

 یکیا ییرکی زوب كب بودبا موهفمو ق وطنم قییقحت نمک قوحو
 ندنفیداوا نید نیطاسا نایفربض مولعم یدادعتسانیعرد هدنخ رات

 ماعو صاخ حو ذم هلا ی وتف تناماوستفن تهدخو ماکب هلا نع

 یزردارب ندمصکق وجو مرح هلبا یب ولوم كيالس هرکص ن دنونو
 داهطاراذوربک هطا تولوا م رکم هلیس هاب هکم هرس یدنفا قع ا

 خام قوچ یقربم یاران بووبیسباتودا ترف ذآ شب
 بواوایبور تسدهداشکروماقلاغم هنو تبشع نسحنرف تلود
 یدضتم زدق هام یدب نواو مور ردص لعفلاب هدنمیحمیدب یللا زوب

 ءاجوا هدنلاوش یس هنس زوقط یل بولوا موعو صوصخ تموکح
 هدنس هنانحاسو لزع هدبجر یهشو تعفر هبامسدزارحارارکت لبا میفر : ی ۲

 تالکشم لالحو ماللسالا مش هدنبجر یسهنسر شا یدیشغعا تماقا

 داشنا ران هنوکو یدنفا مساع ندابع لو هنتعْشم یدلوا مانا

 زددماج هاو نګ رات هل رب یداشو قوش یکم صاع یدید ردشخا

 اید مافرصتم اشا دمحم بعار ییاوتف یدک یدنفا دعسا

 دیعس دعسا اید اباتفا نکر یماس هاج ردح رات یکی دتبا عدقت نکیا

 هب لویلک ر رح هجورو لاصفنا و لزع تراسقیاذ هدننابعش هبت هنس ||
 یرلتتهشم تدس یدلیا لاقتناهقفح تجر راوج بولکە نب وکر جتا ندناو

 ی ملکدتباانبكن رل دما ردب هدنلاصتا یرارونارپ رازه ردعامجوانوا
 ردسرد ددعتمو ناورداشو تتکم و هسهردم نالواهدنهاکش . عماج

 قازاتفتی ات هنامر درفمو هناکب لضاف هبلا راشم ندن دیر هبرمخز انا

 یلک خوسرهدهییدا نونفورهاظ یت راهم هد قش مولع ین اث عم هکلب
 ناراف لیدع هدیقیسوم نف یرغ ندنندلوا رخاواو لیاوا هدیدنسپ
 نالوا هدنمان ههل بولوا یانو یسورانا نکش تیغرهدا شناور عشو

 اب رةردصل!تابا و یم رک اة یاو سف هدوسو لادهننامولعمع اسنا
 ندتیذلوا لادجو هضراعم کا لاقو لبق هتهراو یژرسضت
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 | هدنتهسمیردحامدلاو یدرشلوانسردم هربادلخادهلیس هبنرحراخ
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 1 | زهدوبو نالوا هدیهرآ هدنادغب و یالفاورپ ندندعر نادغب و قالقا

 ۱ Ei a هدید لاتا ع دن یرابیفر

 ۱ ا سالتخا وا میم ی درو نشو

 | ,تراب و ) یدنلوا سالا تلخ هدنطساوا روک ذم هام ندر هنسکیا || #
 ۱ | نالوا دانعم یرلتوعد ینوکی تب نوا كف رش ناضمر (هفب رش هفرخ

 ج عمو امهیارس تلود لاحر و اعر , او مظعار ر دص

 ۱ | شخ ینور راپ دلیا لاصحتسا تکربو نع هللا هغ یش هفرخ لیفتو

 ۱ ندنغب دلوا یرلنر دق همابف كن دنفا یضنیع نالوا تش دنرم

 | ۱ | لپدعردنکسارابرهش لوبقم یهجوم رذعو لج ومع نماد ب تیم
 || .ماقماللورذصیم هجفک هنشراهج نالوادبملا هل (دبع كرن )ید لوا || *

 | تلود ناک راریاسو ولغج واو تلود لاجرو مالعا یا-عو
 | جالب مافهدنلم سکه بوراو هنوپ امه يارپ جوف جوف ماوددی

 ۱ | ماحا شف رش هتنهل اع تحت مالغاراد راب رهش هدنیفع قداص حص

 ۱ هلیه شنهش سوب نیئسا مهم "ایه فالشخا ىلع ینداو ءيا بولرا

 # هاشداب وع بنس ید هعفد و یهآش یوتف تلعو یماپمو مرخ

 ۱ یرافا یرلب صکب ( اع ردصب ناب رکی یاغا تفایض )ىدلوا || #
 ۱ دل یعلا دعب + وا لص هل یرک تاک و یمظع ترادص ندنرلفرط
 ۱ | نوک سی یجننوا تلاوش وبشا هاش هننددلوا تداعو عسر تفایط

 ]| تو حرت 3 بسک هليا هدنزا و هدنز اسو توعد هملا ز زاشسمهنس وه اعا |

 ندنفیط یساغا یکی هدنماکبه تدوعو ماعط لواتت مصلادعب و
 ۱ بوتلف ماقمالاوردص ةجام * هدیشک هراس یابادهو بسا سار ر نرم
 .تعجر هش ر هنافصا یارسو تعلخ سابلا هل یوم یاغا هد هلباقم وب ۱

 || نداوتف دنس ( باس مالمالا جش یدنفا دعا دج توف ) راپدلبا
 او یاوف هللا تماما هديل سیلک تدمریو لبر بیس ال4
 لس دنا د عسا قیاس مالسالا مش نانلوا لرط یروضحو

 ره ی ایت ی دیشل وا لسبب لخت يطشم هلبا لسیچ ربص تبا لر

 ط.خ نوت اقا هدنب وک راو روهظ درس یهادنهش یفع
 1 مورقة داعم هن اتبسآ مور مورف مع العوا بولوا رودصفرش نوب امه

 ه نت یصب نيع توم هراماو فرم جازم ور ندهام .جافر بودیا
 ۱ تند یس هک سیخ یوا ك: :کلا لاو وش بولوا فکس

re 

۷ 1 
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 لاطاف بووه دافا ینیدلوایزار راک ضعب لبا قیفحهلاراشم حش وا

 روک دم عماجیدنلیف تحاح باب راهاکتزابرو تمالعو دقو دنص عو

 ناطلس ع اج ایزو اب رد را یکیدلب وس كموحرم ک اح هنماس |
 LG as یار یکنوم تور ندرک )لاو | ۱

 كنیدقا ىلع زارا یعساه اک مات دیک نوا هیداتشقت دفن ۱

 س هاب ییدلنا دم هدرابخ نوا مقاو هدنبرق یز اشنا بر ی ةلناغف |

 يو ڪڪ يدب كنس یلوالا یداجب نس هنس ىلاشعلا زوب كبو ازشا ۱

 بولوااسر هتناغ انما هدنر ورم نوک ید زوی وادتبا هس اسامح
 عماجوطرش هبیدنفا یلع هداز دارم محش نیلصاولارخذ یتتش هکت
 هدنرلت راذفن یربع ندنرلک دلبا طبر فاقوایرادّمم تیافک هب هکنو ۱

 هدنت الو تارخ هلا یت رهن راه , رحدج اسم ضع:مقاوهدراتر اظرخاو | ۱

 نانلوا یکذ ید راشلوا بارطصا یالتیم هلس وب تعاجج عقاو ۱

 باولو رخذ نوا رارف موبو راشید فرص نوجیمب دج اس |
 لو اتسا یضاش دم ناسحاو نیردص بصنو لع ) یدلبا راخدا

 نس هيف نع تدم یدنفا هللادبع مور ردص توک یندرد كناصش هام

 قاب مکحالاح نالوا لوطانآ ر دص اقباس هلبس هباب یلبا مورو لیمکت

 نامع هداز یرب بونلوا لی هلا عیفر ماهبوا یدنفادیعس م
 لالحا شک قنور هب یلو طانا ترادص هلماک هنسر جد یدنفاالتم

 "یدنفا هللا فطل نالوا لاسالا یطقم ًامدقم هلبس هبا : لبا مورو

 تولوا لاقاو فرش هداسپا هترادص لوط انا هدروکح دم مو

 یروط هایم اع كن دنفا كب میهاریا هدازاشاب ضوع یسبضاق لوبناتسا
 هان هنغیدلوا یردق دار بجوم یرود ٌةيلاوت قاوساو هفْراو

 افارک اهدتیفصا زوضحو سان دوسح هليا دم هام ی هدروک دم موب

 بجاوم جارخا ) یدلوا سايق یف لنا هلا لا كروک ما بوئرب

 ناوند سر " نوک لاص یعدب نوا كروکح ذم هام ( نطس

 یب رومام هدنتلاهبف یرابجاوم طسف یکیا كن رللوقوبف مومعلا یلعو
 "رح دسر یتیعاصم رود «دنفظ هنقهرب بوللوا ناسحا هرائالوا

 هبنس تاف مشت نالوا دورو شغف رش هلباغارادباکرو ماشخ

 سس

 س

 | هه دارم ضب هدنالح ام لاغر نسخ بگو تا وش |

 0 دوب ولید )یدلیاماشحاوزع "هنالس مرکسسیااتمالاو مظعار دص

Dau aca r وم 
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 لواروضارم ددروک منو لولح قو حمل ب ناخ دغاک اکا ارچ
 هاب هنفببلوا تداع تفایطو نشچ متسر یارجتا ندمنفطولتلوا
 هلی : لاصخا دوم اب رش ینوک ی یدبنوا رود مرهش

 ۱ ماش تذوب واخ متاماغ هابذچ ام هدیشک
 تورا لقت )رادو ماش وه جا ۳۳ تلخ انس

 نا هیلاو نوک جاق ب تب الو وه (نطاطکتج ارناعا |
 اید اه تیم مفاو د دراو خيو تماقا داسو هدف از هدنباریلخ ا

 یارسلح لس هیاطحبیافیبسا ندزوک ذل بدنا تخازو قوذارصو ||
 یکی یوکی كد ضلا بجز هاه ال رلمر ود تخ زو لیم هش

 تک حول هنر افکت ندازه دما :یتوک نم یا چیم |
 یونسوب یظفامیس هعلع هطا ندناربمرم (هیوزج تاجو )لی دراو: |

i Diهيس هظفاحم هطا هلغلوا لصییصنو لجا تبرش شون  

 روزرهش هلیټلابا ل ض ومو لوصوء اشاب دمج دینب_ لوزعم ندودنپخ
 یرده هلبتلانا روررهش كناشا,بجر لسو نون اشایدمع یسیکت اکبر[

 یشاب خوپ یدافاد اشاب نیبلج (یلوتیق اتش كوخ )ا یدلؤا نوفا
 هبصم باج هلی هیعاد لاوعاتنابخ انعم ور لاقشنسا اتم افق

 ست

 یروکذم عماجو خف یاهظلغ هما ناکشاکهیاوز لع یس هغ ینو |[
 لحوا هلا راکزوز فورضو ادا یی هنج ضا رف هنوز دوا ||

 هدنن ابعشیسن هننس شب شقلا ؛ذیسثلوا نزح هنالاو"تاوتفا نت
 ترای و ین ردبهدهناتسا یدنفا رب بش« داز دنا حش ن دغر ش مان[
 هپ هطلغ هدعب و هدرادکسا ادا نوجا تناعر هنطبارش مر لضو |

 نفیدلوا مم اج هدروک ذرات كلر وک ماقعو یکم وزع هادی [
 بیخرت م اشب هتنطلس فوط بودیا نیا تراشاو فک[
 هنسانب روک دم لح یه هنب رلتراشا تودنا جین نیاید ۱

Êبونلیف تچ اچو تنس لها هاک هدصس هدنرو رغ ام زوقطو ترشاض  

 ن هب وبن تره (نزخم نوش وف عرار عت رک ) لو اما للف
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 اس وا واوا ناترادتفکیتاجوا راد وکی ازکم كارلا رج و شا |

 : و مللت هی دمحمب ینوتیز نانلوا بضن نیما ربط » هفدوب ۲

 هیچوت بهر تدا جنب قیرطواو ین تروا نوکاقءدرادکما |
 ناهار هاک رخ دنبال تفایض ]ا یا میت دمو | 3

 نوارف :نداجاب نیممو متر ازم ادنا كشز هدر اہم متوع روکذم لحم ۱

 چن نما بری هللا یس انه هر دن ام ءاشدنغ دلوا میخ | 0

 رجب یایخوازاوت هدشران نهش هلغلوا تداعومسر تراقتموآ تابت تر |

 هدلبقط ماعطل واستول وارا عاود ت کاوش شخ یان هناشکلد ||
 ماظعیار زو تاهم وتر )راب درویپ مازخ تب زا اکو لع مارا كاد یارس |

 نالوا یسبلاورکب راد: ق وکی را قوا لوک نمر مشن € "مارک اربمرتمو | ۱ ۱

 راونتهلشیسیْاو نامرهاقیاسو یلابآ لوطانا هناشات لباد تنر زو سهت |
 فتا لا خیااعاسو ی اا ارك رابد هاش [قطصم ز زوهداز| ۱

 هیابشاب ::تطصمتكچاوکرت نولو ,ییلاباهندا هاب دم ال رب ز ؛ رو" ۱

 دن هاب شاک ناخ :بیوناوا, دیو یعاصسلیا.جقل فرا هج ورب
 شاپ یه اغا نانو :صنلصح ایه یاو ور

 دنا + مرحاش ای رک لاک العو < نصبت ینا وز رز

 |هکیدلپارازلک ئام هومن نارو تشد) واب دینی (ناطلتهدلاو |
 دلاخ ترضخ ¢ ارضوا .نالوخ قوشو نها وخ هلقن هلو اه عنطءانب ۱

 لقتاتفایرین دف هلن اهعب نان مز اچن دحا هدناووت قارط ||
 كلدرفلا يجز رش وہا هلن دصف قتلو | لص مت لا شع ضیق لحوا
 ۱ هدلاوعفاو هدیر اهنا بونا یبا ترضحاراوج ق وکه بنشجنپ هدشکپ نچ وا نوآ

 ا ارقفو فيشن لانسقالاو لو دلا اونا ناطلس
 دانرغلب ظفانح توف ) رایدروین فیطلنو غا هلب را هنانهاش یاناطع |[

 التیه هنا بخ تدمر اش اپ یغلادنعرب رو یسلاو دارغلب نالوا داهطاراد

 یصنفنالوا لص*بول وا اق یداو وزهر هلن دوعوم لا لولحوت
 یوا نوو هیاش اب نام عت ر زو یظفاح نیدو هلبا ترا وت تیس انس

 هاش اب :نیطط رب نورها یخ با ضا ز وز غاو هاش ان یر زو |

 هبج آن وکی جن دینوا كر وک ذ مرش هیاش اپ نالہق ن دنازیھر یف هاو ||
 یدنلوا لاضتسا یزلتع نع هنر اصضو لاشزادصا هدنالوا نونلوا
 # || كتان اتص لویخ,دوتوم هد هصاشتلینطسا (لواوخارمغ تات

rn ۳۹ ۹ ۱جم  

 ۷# یازب لجن سوپ انهلقن) یداز مکس تام و

 ها /



 و

 هلیساضع «زونم هندو نانجاهب یدنفا نیفادمحیسیضاف سه

 یک نیا هنر اس هرروا قل وا یزصتم ندروک نمرات
 بحنز یدنفا لج یلمدنضاق هب هلقاقاس ف ولو نایاکیدنفا قلدص

 طازه دا ءاضف یدنفا ,یماش یر دم هب ال و یضاقهسادقندنسهرغ

 هداز یل هرر وا چا طض ندنس هرغ هدعقلایذ هلیساضف كيتالسو
 :ندیهاشداپ لاونلا :عبسو ناوخ یخد رانوب و داشلد قدتفا دج دجخ

 .عوقوو هنسو ناری زی ترازوناسجا) ناب دلوادا مه لاوندنم هصح
 ]| باتفاو ی لاو هیهسضنسوب هلا قلنارغ زیممدقا ندنوب (هب زج تاهبجوت
 | دتره تناش اپ دب نالوا نل التم یلاقا زدبهلیرادناهچ بالنقل اع
 تیالو قلخ هنسزپ اوزپ ندندهرپ ند نبيا نل اع ی دف یلانهالا دع

 ,یزاندیا دراؤت هنب رات کلم هلبا قلناریم ریمو فالتا هبا ماظع یارزو
 كلا :یوم یریغ ندنغیدلواراکارطاخ دراو یرلکج هبلیا یافضتسا
 هرخالا یداج وب شا .تولوایهاظییلها هترازو یالاو بتر ید
 ل وثو هنفرط هتخود هرنسارسو لاا هلیاترارو هنر هدنة رغ

 هداز را وبنمش,یسیلاو نامرق اعاش هدروک ده موي یدل وا لاسرار وم |

 :اشاب نطصمریار ویفلسو هیج وت ین هظفاحر وب رغاهیاشاب یطضمر زو
 اپا دمحم نادونعب تراز و ناسحا) یدنلوا هیفوت هللا لابا نامر
 نایلس نالوا نا تطلغ هقع نایاب رگ و :نادوق هبا رذامدق»
 بولوا ندای رد ءارها لنسضالایق یدنفا كيدمح یبیجلجتکكناشاپ |

 ۱ هیاسرت ناغزرب ناد غب دلوا رادنلب هدنلاح هنصان قاس راتآ

 راد لخاد هلیشاعضنا یتلنادویف اب اب رد«دعت و مادنسا هدنعلا رک

 .مولعم ندنتکح رحو روط يقابل هتراز و یدیشل وا مارکنارمم ربم
 ند ښاخ یدابم یکج هیلبا هان ځ زب امزا ربا هدنون اه یاعود زوماو

 بوئابق ین از را ین ابناهج تفط اعرظن هدنفح ندنغتدلوا مو رحم
 منو اهفکسا بکسوتوعد هیربق نوک س بج یی ییرکیذلروکذ مرهش

 | ها قفوت میسن یر وابهرکص ندنوکی کیا بونلبف تراز و هو ضف سابا ۱
 یدلوا تع نعیاشکابداب ورغوطهکحدقا بولا یوبامهیاعود |

۳ r 

۱ 
 ا

amanan: 

 هلبا تیکلم رارظ یاد وپ دوخو هماجنو مظغا ردصافب اس هفاراقچا
 فشرتم ندن ابیخ زابس هعنجمونلا تولوا مرکع تاذ نالاو. لم

 خجارحا ) ردننانر تیمم نهن خاد نند زب هر نفخ ناک دند لالزا

 نوبامه هرم نالوا ناوت یار | هدلاف هدنختزف لاسرهن ناوبامه ۰ رم |
 ءحج هست

 ۰ درگ
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 ]| ری زو قلس یخ هتباو یاشاب قازوطرب زو یضفاحیط هتبااتقباس ||

0 
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 لیلا هبدنقهلبطرش یش هظفاح یس هعاق نو کس یو هرس هد |

 یسهظفاح نیئوخوهیاشاب دجاحاطارب زویزواتلاناو هیاشاپ نطصم
 هنن رب ره هدنانلواو نایسحاو هبحوت اشا دمر ز و هداز نس و لس

 هرهاق صمد تاهبح وت )یدنلق ناشلا لالخ ز طا رادصا هفشب هفشب

 هلبطرش طرض ندنلس هرغ ری هزخنالاید اج زو کم لاسیساضق |

 ی ران هنب یساضق هطلغو هب ید قا: نیما دمحیینیبضاق ناتا قاشس |
 ندروب زم جرات كاذکیساضف ایمشلاتلج وهب ىدا میهازبآندز وکذم
 :درقلابحریماضف رف زاو هب یدنفا ٌیطصم شب ورد هدازیلح هرق

 ههبیدنفادمش ین امرکدا ندا نخ طر قلا رھ اا رک
 ناسحاو هد وت هب یدنفا اضردمجندرو ر حارات ی ناضقر چ ٹک و
 ناره رته ) یدنلیف ناحرف یسهلمج هلی هناهاش فطاوع فونصو

 ور تدندمرب (هریاستاهیجوت و نوپامه ناوب د ناشو اح رس ندش

 ]| نالو عوقو ةدهتشو نالوا آر ظقسم لصالایف تولوا یشاشواخ
 ر ومأم هبت ام وا لپار و کنم ناونع هرز وا كمرب و ماظن هلالتخا |

 هدب رلفرظ هنسو و نهظم هناکر خ قفاوم هملود یاضر اغا دمع نالوا

 رخ ار فصوبشا بولواارنس کا ظن نباشه عفدیالالتخا نالوا |
 هموظنم هلبا قلاب اهنسوب و داعصا هب یار سمره هدر ین وک یوا

 ىلاع هاکردرلا قلیشاشواح نالوا لعم یدنلف دا سم لاشبفا ر

 شاپ هللادبع یلضحم ندا یس ا هاسال اح بولوا ندنرلشات یو

 مزکم ین وکی تلا کس ووزن هام كب فلا دع جاطاهداز

 جاا باس نایناسبیس یلینکسویمادضک ریو ها هاپمو
 هنا رضه در و کک ذم موی یدلوا ظنه یاش همدان نیسح |

 دبح یف رصت» یتناما «رهاع خطو هب یدنفا هللا دبع قرن صتم تاما

 فرصمو هب اغا قحا دیسلا قن اما ل رکو هیاغا نیسح هدا زاغا نیما

 ندماکنهمانل رع هغدغد واماهب یدنفا مهارا ق زلم یتاکیرات ره

 هکم ءاضف هبحوت و ام علاه اپ هیج وت ) یدنلیف اهر و هنس زاو یس هلجج
 دنشدیسااهداز نعم شب یسیضاف ماش اقاس (هرباش تب ولومو هن ذمو

 یر هیاب همرکم هکم هلبخم ران ن وکی نشم نوا .تلوالا عنیر هی یدقا
 هل طرشس طب ندنمرحم ید شقلا ئم ااف همزکم هکم فولب رو

 س
er rp 
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 | وب هدرا تا ودر اس ید هصاخ و و اطعا یوم لیلا ||

 ا مس یرلجدتاهنیف رشنیمرحردادب وهو ها ظیک تک |

 |ینراکدلب [فرصهتفرهتفر هن ام یارحاو هیاثب نادەن زام وأو

 لاسره هنیکاسمو نب روا وافعضو | قف وابطخ وهما هفشب ن در فو لاھ

 فرع ندنزااطع یاب ردو لالغو ل اوما یراک دلنا لاترا
 هت اجاح باب راوتاداس ندا دورو هني رات داعش هت اتسا هنسیه نوا

 ندرالجرخاو ندنشېلاوج ماشو راشدو توسکی راکدربو
 ناساف ل م وح یاھک انو امن ضا طو ی راق در ویب تر
 | ل راتهج لاعرو طح یرصمو لاوماو نرخ زد راک زور
 هب یرکنع قونض یونسوراکر د یرانقوفت هن هفلاس ولید

 3۳ یرلکدرب و بحاوم بن هب هسدک كي ییانوا نکا
 | سان بتا تعسنولوطندچنا ند هب رص كولمرد ر اصبالالوا

 تو قن هذافن رکو را هدرتصم هاک تخف دیدم تدعو نو زفآ ئ رادق
 | "هر دانراخ روم یکی دلبا كرت ن وتلا كز وب هرکیکیا تافولادع+ نکیآ

 نر اغ ولا عو كنساررو تدم دنا تلو د ردراشعا راد عت ندنامر

 :ردشلوا راک هعماسر ا را ره یراکدلبا 2 یشهداب ر ن دنوي

 اسر پ واک ی علیا ه هبلع تلود ندنناخ كب ز وا هدنخراتناسک كنم

 | للف لقا لتي هتفو وب اود فراصم هدکدلبا شاى
 .هصالخ رذآ وقنم کشد را فونفراصماتودوب یدارا لود نکیا

 کم ؟مرب قت هلنا ناسلو رب رعت هلا ل یتساسحم كفاقدنا تلود و مالک

 اتتا هنس هقن رط ل دو لام مالکاریخو افنکا هلبس هدبنر بويل وا
 :یاذنهکبصنو لرع فلاواعو نیتسو تس هت علاقو ) -یدنلوآ

e 

 (٠ هراس ر تناما هیحوتو هب زد اب وا فلسقلو لاع ردص ت رطح

 ۱ یدتفادشار ییحاصخ راتهکی دنفا قیطصم تفیلظن لشکر من يدمر

 نکنم «هداهناب هل سوب و ناور هلتعم هدعدنلوا بصنریفس هنرا |

 هال ادضک م مظعا ردصو زارحایاود بنر دلردکتولوا ناشو نیعق :
 رودندندنسع قلادننک ینو کک ٰییتوا کمار دا مع یدیشل و ازات ۱

 یدا كن یطصم یاقاشاب ىلع تزرع نال واقیما هما *4ن انس" ی

 ارومام هتماقاهدهن ردا لا قب یط لد لس ف ولوار ورسم ها عیفر هاما

 یدنفارکییداماد كنید نطصم سر یناکک ی رھکب اقناشو |

 |مابظط یاررو تانهحوت ) یدلوا روبح متا لنا هلا یناما بار
—— 

 هام ۳ ۰ :



 نالو عوقو خم دلی راتلود هرفک بولو یساونصف ةجرد تنظاس نما |
 كلام ندبا ثودحر دقو اضف یکح یاضتععرب هدنسبضعب كتاب را |
 لیکنو تنه هافامقالت هلا تزجو ت راغ ل اک ب ویل وارا اتم ند طخو |

 رات صب باب را ناهذا هیع تويت یراک لاک با تنظم سومان ||
 نضرعوا را دم هک ی له یایوفا نالو! یرراوعهو تعانقهکام قدا قره ا ||
 ؛داهج قح هلا لبس یناودهاج# هبا نیقا وخ ب ودیا تناکشس او یو رف ||
 هدهابح بویهد دید شو فیعضو دیعبو بی قو لاستاراب یه هنا |
 یول دم* فرج و تقلخداهطا * رنباو,لاغتشا هلبلالضو رنک لا |

 ل راف ڪڪ مورق و دیدانص هجن بو دبا ل ابر منا صالاو و دغلاب
 ياب ةشوا قابطا هنب نلکلم و طبض هللا هیفیس توق یکم زاد

 رد رل شنا قازشا یپ ی در ین نا فا هلبا راهظا نر هیم السا
 ةيمالسا كولم یامظ هلبا ییسرثا نالوا دراو هدسنقح هیطاطسف ق ۱

 یشاع هلاضولارینعدهاشوب و هدادلدو مزغم هفلوا سهظم ةت راشو |
 نانا دهجب غارغا هللا نارک شپ ق وسو ناوتو بات لذ بولواهداتفا |
 و دقم:هندمدبا تاود وب بوبلوا سمېماهنپ رب هپظع تسلوب نکیی زا |
 رادانعمتر زیاد هنسماعدا قوفت هک یلمو انس هناغابمو لف یتودلوا |
 نالوا عقاو هدنرقح نیفجاص فلشو:نب دین فا كن دیضام نرطالس |
 | نالواهمالعایا!عریاسو مارک تاداسویراردزاوریقضتواذاوزوج|
 تلودوب بولوا رتاوتعو روشن یرالم اعم رد« سنحو رو فیض |
 غرو ر اتعإ نالوا ىك ولج هدن راقخ تادداسواسلع كرازمسالا دلا ||
 هيج وتو انفو دودح نږړج هی لعهکه ل نش بولو ا نھ اظیولتمرحو لبعو |
 بیلا فة دوم الا ار | ىلج مکس ال لق *یزیغ ندنر اکدلیابصانمو کاج

 یی هلبج تودنا تاو رو فیاظو نییعت هما کت ا دانس نالوا لات ءدنران اش

 ۱ ز.دواشلوا بطاوم همایفدا تاود یاعد هللا لای عانفو لاح هافر ۱

 قد اه با لیعاعسا هاش نالواد اطاو ضفر داحا ثعا كنب روغ كلم |

 پوی هدا قی فنی رانا هنس ڪس تار دو هنهرب تام د ةهو قیقح |
 هدکد لباد رم ین ابح هماج هل عو قو نیفصلب اون هدا مایا 5 جرهراکمایعا

 راشهو ویونفددعت-نو جا اغلا توی الع نافوا یکیدایا طب رءرللوت ضیپ |

 || ندیایعضت هدرنصم تکل علوا( میل ناطا نالوال ودرنک كلام خم اف

 ۳ رب و یاظو و ٹازار داوافبایرافافوا ندان اک یل تو نم لاک کیا
 مت حس



 | ونک
 د <

 ` |[ ةدعتو لند لانا چوار ۱۳۳۳ !رقتشاوعشت یر هر طف لب

 ۱ ةک هوا مولعم -یجنل والع هو اد هک کور

 ركض ندنن ازضحت نینجا م هيلع ىلاعت ه ةا ناشد ی دش ار راحت

 ااا ناخب نارات یش نالوا دادولدع نکفا لط هیزبغ ظیس ۱
 ۱ زا لایت وز را و یغنتلوا [نامعلانبطالس قرشا و لضفآ

 ۱ ةتراثررظح مالسلاو هولصلا دیوان ىل خون یی هرقاطهکسس
 حزنا ىر نهوآ راک زوز ناناشن ةمانیشن طوضم هه وا یهتم

 الوكت یک یرلرباسو نویطافو ول لا لاو ی یراق دلواراکم اک هثتطلسو
 ۱ ناف لا ةتفا نو هبآ نیخروت نه قاتا یترافدلوا دلاصالا
 ۱ با هدراج فرا هرکس ندلبغ تا | ترضخ لیبی ردشنا

XKط ۰  

 | تش هلجتو زۇھا ئر هرم جزم 2 م هدیاوحوا 2نوا 0 |
 | ناغامو ترعههشز افراید انظف تّویلبا وضو :تحار بلس

 | ناابفع یالما تب بدلیل تساناو وتو مت دکل
 ۱ فارما تالعاعرخا لخوا تناوژ مفا ینیدلوا ندا لبفوآ ۱

 ۱ ر روزا و ر ۳ نر کش قتضر نوشت و

 ۱ ۳ EEE جراوند شاب
 | كانوا لات ن وچ زلنرضح ثلاث ناحدا ره لالچ قبسازاکدنو اد

 ودر وظف هدن ع "نیدلایحم ترتحرماسو هد برا اضتانلاشز

 | یا نا رند رک دلا یالطا ادیب هوم لاو نسب غ هفتا
 1 یبکحر ههادع نتدتجخادبتعلا خبه دنر هاسز یرصع تقوفوآ

 | ههطاو ترانشا هتف هزوم كن « دار نسحم هد ددتهنلآ بیر
 | لجاسشیلاوحا كارت هللا لها ن و < کاش بات را تست یی را
 | لاننر تزکو لامتاع هیسأنع تلود "دلامالام ها تاباکوتازون

 | ذ وننحو نیکو !ںی تی اثم هلآ تکلم تعسوو تود تععقزا

 | تطمن د اخو كط اله ٌهعدصض نکنارلشلوا نیش ولع
 4ب ئ زوي هعح اتق هغد تولوآ تلعلمآ ناک یاب یرا_لودو

 ۱ | تیتطنرب دنشاو رم ندیمظع داخو هسنل وا یظن هلربغ نیع

 یا فا تلق ها زل العمناو ضا شنا درلتاو د هخبو ی ولبو

 لر هدیکو ی یوا تل حب عقد ن هيه ادوا هرهاق تلو دوب نکیشلوا

 نی تنطلسرم| ۴

 | بر



۷ 
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 ۳ با هنبرزوا یاسر هام ج اج نالوا مزال یدوجو ن درمشب ع ینو

 هکر دک رک داق هنچنو نماو هیارخا نمکح هرز وا تینا جو طابو

 ۱ مط رغ دج او صحن ندب ع ون بو دیا فوخ نذنا یس هلچچ

 ۱ لب یپسیمکح كمك اجوبهناسناتبعجو هبیازواجتنیدح هباناو دعو

 || دلاوتو يوآشاعمو بسک و ز اکهرزوآ ییبظ ماظن بوروطرارفرب

 أ زرد تنه بو بالم هدنمکح نابیل هی انعمو: هلواربعبم یرالس اتو
 هددوحو ایمر ماش دأب:و نام هاد .ندنالفکن هرجا یانعموبو

 اون ها هییلجو هلی لط هزلاهاشد اب هدخ هلا ا یزمسم دا یالنعسا

 قیقد يظن رولوا ر اکشا هلا هام ییانمموب یراک هنبتیا قالطا
 يانه نالوا بیس هبناسنا دوچوىاقىونۆكم اظن هکر د نیپتم هنامکا ۱

 ندنب رمشم راک ردهبناذ همرالو هب یظق ةصاخ مپ یاسا عون نوکع

 هلو هدنس ع ر رڪ ټا ېږ م هقلخ ىش ب لک طعا نیت هعن

 نایهلپلج تا ار اش آ دعت ,قلعتم هراربساوب هدن ریست یهلا و نالوا

 راضم عفر دو س امعرما ویو باود ضمب و دارحو,روبنژ ندراشغا
 داغنمو عبط, هن وب نیدنراسبو دنک بو دیا قافتو حاقجاهدشابتاو
 کلا بی رخو ول هئچ ندرت اک ي را ڪڪ دب د كهدروبنز رولوا

 ا ورخ ينا ا

oremar serS 

 یاس دنهم م هدنءچ لسعوممشو ی. دايعناوتع اطا 6 الراس زدروبنز وب

 یهجو تیانکو ظفح یی را هربخ ذو هدکعباادیپدالواو هدقع ابتوب |[

 «دقلوا نیم یسضمب هنیرلتم دخاقسو باو هک لول هی وا |

 روطعبم« هدنمکح بنک یرللاوحا نالوا هدنرببدن قالیشقو قالباب
 نیما یار لربلوا علطمو یشابم هروما لوا نالا.یرربغندننپ دلؤا

 اوا ةصاخ وا قجن رد رلم ول عمو دوشم

 پولک هلنعف ندنوف-هلبا هيچلعت نونفو هیلقع:تسایسو هب رک بولوا 0

 حج نالوا لاب ند چ رو هیلقع توک د امکح واوا رسم ۱

OEنالوا تاقولخ فرشا ااا  RE 

 | يلوا نخ ر دیبا قملوا داقتمو غیطم هه اشد اپ نالوا نینعون

 رام هبقاپ متلو د هلالسمج قاععكولسر هدونس لو اه لب اصوب ۱

 ریکو رخص دیا ولو لس ناهاش بقانم فا ین اثلا عالی و 1

 نامعرک ذ دعا مظن بولوا ٍفدص هنب را هدم یرارد فل *ومرفاو

 | تنسیم هوا ویفم عوض درک اب كم هیکد ناابق |

۳ 
۱ 



۰ 
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 تاطلسویمطظغ تسایس ویو لوا منام هنت اذلو تادارمینیدلوا قسم
 تسایس وبو رولزا مفدنم دانتفو نکم عامم>ا هلکنوپ هکر دیربک
 ارحاوزو یهاونورماوا هکر دهیهلا تعدرش یر هلبش یک آلا لوالصاح
 | مضاو كتب رشوب هک ردنیالو ردلقشم یتاساینوماکحاو دوادحو
 لضفا هل یلعاالم بزقو هلعاهلاو یوند هان دارفا ریاسیحاصو
 ماکسب|یکیدتنا مضو كاكه ماوعو صاوخو من فاك ریز هلوازاتعو
 هکمادام را لاشماو تبا هنکودتا یعاو دایقناو تعاطا هناسایسو
 ندنفرطمان الا بر هللا ماهلاویویعترش لوا لکآتادنالوا ع رش عضاو
 ]| ساوعدو دی دهنو ریذحت هلبا مالاو تاب وقع یرانییا لوبقو هیقیا غیلب
 هک هیلبا دیأتو یقیذصت هلبا تاداع قراوخوتارهاب تام
 اعوط هئماکحا مدا ی هلجج هنلوا دیه هلبا طورشوب هنابر تعدزش
 دنا هکر دهسکواو ردعنام کاحیند یروززدا داتقا اهرکوا

 دالب مل اصم من مه هلوا زارفارتس ها یهانتمان قیفوتو زام هلبایهلا
 قالطالا لر احامکع هصتقتوب هاوار داق کیا دابعسوفنلیمکت مهو
 هتلعفو هفیلخاکا نیرخا وزر د تنطلس و ك٥ تعانص هنمناکخاو
 dk بطقاک ادفوصتاداسو ید لع ردماک !نوط الفاوژر د تفالخ

 هتعانصو هاتهشو هاش داناک | هدنلود سو زر دلناک ناناو ا

 هدوح ووب هرروا یسیلصا عوضومو زرد تو کم نوناقو تنطلس

 | ار ومرمس ند-قخ قبرط بولوا صح لدع یعوکخو ین
 ترش لا دم بولو ٹکا لیا ضحم لدع نکل ردکم غیا

rere reggaeسس  

 كم هلا تفالخ سما هکربد هدزپعلا ناونع نونلخ نا زرد زدراو
 اانا حوت تیبصعو عافخا ارز رد لك هل وا بلقتم هتطلسو
 قلوا یدّوم هتتطلسو كلم اغ یحد كايبصع بولوا مزالرما
 فیلکت هروهچ ردند دوحو فتار تاز وص کذب ردلکدیراتخا
 هلاطم زا وا مع نمستیبصع یتندتاناب دو عدارتش هکسلب رومانانلوا
 رد ملک هشیربا هک هلي تبصع «رهاف توقف یحاصم فیلکتو
 ندتسارح تنطاس رکو تفالخ رک مالک نصالخ یهتنا زدراو تاالد هما تعم هدنف مش تب دنح هموق نم عن فلین هللا تخباخ
 ازز ندا هی هلا لطفا بلع تمیزرش بج اص هدابتدو

 س سس سس
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 كيش رىغو نان نال وامر نالهنسادغ كلن : وگو کک ءاملفا رداکد فا رداکد رداقزکلا

 یانیا هکی دنا اضتفا سی زسا ت ال اعم و تاعانص قوح یتقنل وصح

 یدو یردف تیافک هرابریغو هژودنک بولوا متحرک عج + ندنساج
 هو است هدو لیصحم را هدیا تنواعم هی راربرب نوجما لیصحت توقهداز

 تاناویح ندنراسفنو هدهرب اس مزاولو نکسمو سابلیکا یرلفدلوا جان

 عاقجاهلیسنجیانیخدهدنصوصخ كغ اعف د ناودعو ررض ك: هرباس
 نکسمو ساباو ادغ هدنلوصح نامتو عانجا ردرلج اتع هت اعتساو
 هنا و ظفح كانا ج ون بولک هلوصح هوسا و تالا ن وكاد وجو ظفحو

 هکیدنلوا مف ندليض ةو دولوا شلوا ماع ؟هسانر لماک تمک>ندپ قلعت

 هلاک یناسنا دوحو هل وا هلیوب ردرو رم هناسنا ع وت ندعو عاغجاوب

 ساتم كلبا یالعتسا یمداین و ریست یلاع نیل اعلا بر باثج . بویمرا

 نمد بتنارب فن اچ او ندجوبهک اغ یدیارملک هروهظ لامکنآ هجو ىلع

 هلوصح مدا ای تیعج و لاع تراع بولو!لصاح هرشب عون هررواهجو

 لمس یبالتضو قاب یداسف اقلطم ید ندعو ع اقجا نکل اب یدلک
 یدعتو روجهن رو در کی م ناودعو ملظءدهناوبح عیابط ری زمهلوا

 نوجد 0 اود تاناویکر دزو م مح هدس وفن تلبج لصالا یف كما

 قاودع كنج يانانالواتدرشب عون تالا وهمس نانلواداختاو وداجا

 ردلکد نکم قنا هدنس 4.ج تالا لوا ارز يا تیافکه نسهعف ادم

 یدبتبا | صفا !قغلوا دسقا دمو طیض هلا ترور یرغ ندنالاو حالسسپ

 یرایضنیاوه ك هنانا صانماو یلت سان عیابط ادغام ندوب

 یدوصتمودا امو ییولطم هنوکر لصنعْره ردفلت و مربغو ریاغم هت روب

 رسا قلا نوسلوا هسرولوا هلباقی رط هبره یندوص ةمودارءسفن بولوا ۱
 کیا مسنرب سپ رد وسلب ةراماو بدم رب هک ماوع سون اصوصخ
 ,لاتفو :تفمرجالبولوا جارو عرانب هدارا قح هلو ایدی كن هک

 اضما كلالماوانفا یر یر هبنامسنا ص اقشا هلعوفو لادخ و كنحو

 ۵ رخ رزوا نون بلغ نل رکا 1 یس یکیدتبا لیصحت صخر بودا ۱
 لک. همسل وا سنوتم شاعمو نکع ان عاعجا ماظد بوډا بلس و بصغ

 .تاد اسقا وا مه نیو مک یناسنادارفامه هکیدلوا مزال رب درب سپ

 دصابقم هصصشیهو هوا عفترمو عفدنم هله جو لهسا تارودحو
 هدر طعم دعو تح قسنر نوعا ل: من یس همزال بلاطو هاو و

 یدوبنکب بورلوا تک یرخآ لةو LITE «دیلاطم بوليرو
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 جا ینماخ مرض ن نالوا رخو شش "هرهمود *دنهد ترو یشب

 داصتفاكلسم راتخاهلاع ورشهدوصقمو دادمساوهناعتناندرط ولا و

 ناهلس ی زع نالواز اههارز اتم نکدآ یتا رشفو سد ون علاقو یدنلیف

 فولام هلبا لاکو زه یدنقا دمع دیسلا اح ندا لیذت نخ رات كنیدفا

 بولوالقاب نم یبعا هکلبلجارهد اشنا نف نکیآ فورعم هللا مولعع الطاو
 باپساو تر ابع ندب اوید بصن و لرع یخد عیاقو یکیدتآ طیض هبقامعم |

 بولوا تاک ندت اعر یلاحو تفوتایضتقم هلب لاسمهاو كارت یتاعوقو ِ
 یسهکیکر تارابعو یلاخ نددباوفو لفن تعکنالوا رات نف ع وضوم
 كنخ راتهلا هسبالمووب بولوا یلالعو تماس ثعاب كت هعلاطم باص ا

 ناباش بونلا هلق اد دحج مباقو یکیدتبار رتو رظنرات ده هنر وهشو نیس
 نعطتم هلروکذم ع رات یریغ ندنغهدنلیق یظن و لالدتسسا بابرا هاکت
 ۱ رابخانالواتشاد داب ن دن دل وب عوقوهدب رق دهع تایفک ی عیدلوا

 هرکصندکاحو قاطاو هفاضا رائا ناتق قلتو ذخاندفوقو باراو
 نسح یی: و هداز یموعو هداز یمشح نالوا رونا هاو یتیم

 نوناواقاصلا ورم ميعتلا دعب ید تاعوقو یرلکدشا طضكندنفا |

 یظن بونلوا مدفتو ضرع هبیراب رهش ترمضح هبتعکاخ مقتلا دی
 ناباپ یب ناسحا رهظم نیر کدبعوبه هل اتقموبوناباشهناتسا
 نرلن و امه تاد نالواناماو نا بفض ناعتسم بر تانجراتدروب

 قوکسم میرن اک اسو یناکدنزو اقنریرمم بیز نامرلا ضارقنا لا
 ندا رات هکنّوج نیما هیلبا ینامرفوحا قوط هدادندرک مومحلا ىلع

 ردا سم ینیدلوا مزلبالام كارت و مهارپ رحتو دناوز یطو ناوف مشت ضرغ

 یی راتفکت نطلسمو ناو عا جاو ندع مدعم ندعورش هدصقم

 یدنلیف ناونعو هحولرس هبانکولو ن ای و درس هم دقمرب لماش
eناسناامکح ردیرورض ندعو  

 - مس جسم

 ی م صحیح

 س -

 رام درست یاس تا ی ا

 وا قاب كاتس وور دترا ع ڻذدغامج اوتر اع و تکل ٤و هنام

 ۱ تروصر بودبا قلخ یناسنا عون یراتمضح یلانو هناصس قح

 ےس

 ترطفو نلوامسادنع یساشو تابح هکر دعا تکو هرزواتفکو

 عوناما یدریوت ردق هنلیصحت بودباتیادههس ام !ییادغل وا هلبا هیلصا

aياش كئشردقیییدل ۳۲ تحت ندا دع لوا دحاو  

 و

 تو



۴ 

 لا بلا مقتسم هلا هب چو ناما خوسر یباضصا مقس یارو لاصدا |
 برع ولم هتشاداوز مورحیسانصاوخ ندفماع و دیاف وب ءان هک دلبا

 | نایک نالوا هشایعوقو هلا تامر ور تارالقنام نرود بیو
 صب ,صخن یزهلهارزب ندتفایل باصعا نوح نیودنو طبض هتفرهتقر

 هفلخ ندعلس و راک دان هقلس ندفلخ یراتفو لوصح توللا نیعئو

 | هبلج نفوب ید هدرارقسالايدباٌهلع تلود .یدیارولوار اتعادروآهر
 | هیکلم تاضرا وعو هبن اوبد تاعوقو هدرصعره بوللوار اتعاب تر ملا
 هلبا تجاح سم تنونلبق ماوعاو روهش دارج شقنو- انا فیاض تبث

 تون هک تفویدیشلواتلودیایلوالمعلازوتسدو تنطلسناکرامجرم ۱

 ۶# تعلط يها ترس ٹرمویکراب رهش تنطلس رب سمو . تفالخ

 ینایفیحاصناوناردص *داهناب یابناهج صور تاوص

 هرطف تعیرشرانم عفار ینانردنکسا ویفنودب رف ایا كالء ثراو
 3 هنطلسلا تخاضا قافالانیطالبن ن اطلس  هرفکشوبح شورخ عفاد

 هيهاوتو هراوال تبنع ذا یذلا کلا و ديکلللا رث الازیاح قاقعتسال اب ||

 1 ان ناطلبلان ناخ لس یراغلا ناطلس]ا هب ینعا ةركلغلا تاکرطا |
 ا کام هنلود ماعد هللا تبت نان دجنا یر اغلا تاطلسلا نخ نهم

 er رڪن نا وللا بقاهنام هتل وص رک دلاء!دعا ریوو ناد دیا

 ۱ EA ر لهن اه اش موزا نیایعمو دوسان موعو هحوت ۷ هژبالابفا ۶ ؛تداعن

 ملت مارا وه اک تیرا هيلع تلودروما هعاک نایت
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 | بحاو نالوا قاب دوعم دورولا بفاعتم کشو  دودء ان دورد

 للمراوطاو .دیضام مالاوحا هکردازس هنیراتربضح دوجولا
 بویلیا رابخاقونض ها |ببسو راصبالا ی واتربعلحم ییهبلاب
 قدادعتسا لالدتسا هسان عاضوا فلاوس هليا لانا هلاح ندیضام

 راکزور لاوحا یراح بحم هللا لازجأو اطعاهن دابع دارفا
 ةولاص لمکاو یدلبا راودا روپظلا ةمصاق فورص *هدشتادو

 م یک |[ تارقهک هوا مولعم دتسامآ ردراشلوا باطلا لصفر امضم
۳ 

 2 رب لا خم راتلیلج نف هرکصند امجود ضف تیداحا وناشلایظع
Ci 

ê 

 | ر اوری هک هلبسوش بولوا نونفزعاو فرشاو مولع
 عیاقو یباوس نیب هللا اوتحایولمو ایلوا صصخو عماج یاظع یایبنا
 یصباوان دلایار صحت راتلامل اطامادا مظن یربعندنعدلوآ

 لخاد بفانمو ثداوح هصن بباغ ندیظن هرزوایوهفم لیج لک

 بولوا عام ریلهدرک شوک بناوجراخآ بئارغو عالطا فر
 نیضرا تاقولخحم راوطاو لوصو هدنسهحرد نقل لع هفلس لاوحا

 ۱ ل انلازب رك نف وب قجنا یدصاق۰ ضاعئاو راتخا هلبا فوقو هناواعسو

 | هنسهبنرم هکللاب ل فع ناب را هرصاقلوقع پولوپ لوصح های
 س

 - د ےن یھ کک ا

4 
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 اچ یودرایالا عوقواحورف رفط خوت جارخا | باکر ماسقمم اف بصن
 f4 تاعوفوضعبو | ایرد نادوبفو نوبامه

Oو ۱ ۳۳ ن  

 | عرفناختافوربخ دورو نآ دوف ترازو ناسح || مظعاردص تڪ رخ

 و ! ج۳9, ارد ۳۹۵

 7 لدابیهشمانندش فیصوب نينا ٹل هنس میافو
 هيلع, یزاغم بحاما . ۳۳۱ فلاوفیامو
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 لاوحا ۲۹۷ هکمرد نب <

 ۲۹۸ نوبامه یایعود 1

 ماظع یارزو تاهجقا

 < ا سس

 . كن رکب وبا لاعرا
 ۳.۵ ها تاتداوسا |

 ۹ هد دم لاوحا یاب ان |

 نیناغو نينا هنس علاقو

 ۳۰۸ شلاوفیاسو

 شماما لو داخلا اق

 ۳۹۰ نی 1

 ۳۱ ۱ عامر |

 8 وا

 فک 7 رل وم ن دناوشا ۱1

 بلع تاچ ین ضا
 ۳۱۳ هیفسو| 0

REWS | ۱ 
 ۳۰ ناتسجروکقا

 ر وضحرد ر پف یاری |
 ۳۱۱ نوبامه|

 نیدلالومالسالاشتوق 1

 ندش مان الا عفمو یدنفآ

 یا | 1

 و یاغا ن دش توف |

 ۳ اش اب هرج را دیلس

 اتر ومنا دعا
 قاطتتساو نصاروضح
 ٩۱ 8!۳۱۸۹یدیردیوسحو

۱ 

CAE 

 قبرح عوقو ۲۹۹
 رصم تاعوقو| 4 ۳۰۱

 لو یاضد لوضع

 _ وتفندوسما ا٠٣
 تاهح وت عوفوا ۱۳:۹

 روختاربع ترازوناسحا
 ثداوحو لوا ۳۰۷

 مار رصم یلاو لزع
 اشاب دمع ۳۰۹

 روخار< ترازو ناسحا

 تاهیجوتو اغا لیاخ لوا
 ۳۱۲ هراس

 نسخ مظعا ردص لزرع

 بصن و شان دم هدار ر

 'ماظع یارزو تاهیحوت

 اد روم ناتو :

 ۳ موز رد لارا

 ]اردصو یذتفا هلا صذ

 أ . ۹ قیاسیوطانا
 9 ۳۰۳ مناقو صم)

 نامل هاش ندشد زمان

 ۳۰۶ یوونرزو
 دما هدارآ ن تافو

 یوطانار و دضزا ی دفا

۳۷ ۱ 
 اا

 هیسخارد هل داح ع وفوو

۳۰۹ 

 ۳ ۷ من ۰

 ۳۱۱ هفحال

 ناطاس هک دخ ت دالو
ru 

 ةظفا ت رکسع نبا
 ۳۱۲ روش
 ۳۳ ۲ ماج نادچا عنها

 س اك اتنطالا س نرتأف و

 یدنفا میفردمج هداز

 هوس

۰۳۵ 

 ۳۱۲ تداعس

 وتسم باب یار اصح

 ۳۲۲ هفشتم تاع و وفو

 لاجر بصانم ثاجوت
 ۰ هجا ۲۳۰هآزی ا

 ٣۱۹ باکلا سر لزرع

 ۳۱۹ تاهیجوتضعب

 ناخ یارکدوصقم لزع
 رج مظعا اردصل رع ۹
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